
 

1 

Tessa Keisala 

ULKOISEN KRIISIN VAIKUTUS 
SISÄISEEN TYÖNANTAJAKUVAAN JA 
TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTUMISEEN 

CASE: COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johtamisen ja talouden tiedekunta 
Pro gradu -tutkielma 

Huhtikuu 2021 
Ohjaaja: Kari Lohivesi  



 2 

TIIVISTELMÄ 
Tessa Keisala: Ulkoisen kriisin vaikutus sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen 
CASE: COVID-19 
Pro gradu -tutkielma 
Tampereen yliopisto 
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, yrityksen johtaminen 
Huhtikuu 2021 
 

Positiivinen työnantajakuva ja sitoutuneet työntekijät luovat suurta kilpailuetua yrityksille. Sisäisen 
työnantajakuvan ja työntekijän sitoutumisen merkitys on kasvanut huomattavasti viime aikoina, minkä 
vuoksi myös kilpailu parhaiden mahdollisten työntekijöiden rekrytoimisesta ja säilyttämisestä on kasvanut 
työmarkkinoilla. Tässä tutkielmassa tutkitaan koronakriisin vaikutusta sisäiseen työnantajakuvaan ja 
työntekijöiden sitoutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, mihin sisäisen 
työnantajakuvan ja työntekijän sitoutumisen muodostaviin tekijöihin koronalla on ollut vaikutusta ja mihin 
se on johtanut. Tutkimuksen tarkoituksena on toisin sanoen luoda tuoretta ja uutta tietoa sisäisestä 
työnantajakuvasta ja työntekijöiden sitoutumisesta uudessa kontekstissa, jossa koronakriisi on tutkimuksen 
kohteena. 

Tutkielman kirjallisuusosiossa muodostetaan käsitys sisäisestä työnantajakuvasta ja työntekijän 
sitoutumisesta aiemman kirjallisuuden perusteella. Kirjallisuusosiossa perehdytään tarkemmin siihen, mitä 
sisäinen työnantajakuva ja työntekijän sitoutuminen käsitteinä tarkoittavat ja mitkä tekijät niiden 
muodostumiseen vaikuttavat. Sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen liittyvän 
kirjallisuuden perusteella muodostetaan teoreettinen viitekehys, joka puolestaan luo pohjan tutkimuksen 
empiiriselle osuudelle. Aineistonkeruu on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin teemahaastattelua 
käyttäen. Aineisto kerättiin yhdestä yrityksestä haastattelemalla kahdeksaa henkilöä kahdesta eri 
asiakaspalvelutiimistä.  Sen jälkeen aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin kuusi eri sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen 
vaikuttavaa tekijää, joihin koronakriisi on eniten vaikuttanut. Näistä kahdesta teemasta valittiin 
kummastakin kolme tekijää, joita tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin. Sisäisen työnantajakuvan osalta nämä 
tekijät olivat työympäristö, sisäinen viestintä ja lähiesimiestyö. Työntekijän sitoutumisen osalta tekijät 
olivat ihmisten väliset suhteet, työympäristö sekä johtaminen ja esimiestyö. Koronakriisi ja siitä aiheutuneet 
muutokset työpaikalla olivat vaikuttaneet kaikkiin yllä mainittuihin tekijöihin negatiivisesti. Ihmisten 
väliset suhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen nousivat merkittävästi esille sekä työntekijän sitoutumisen 
että sisäisen työnantajakuvan teemassa. Tässä tutkimuksessa käytetyssä sisäiseen työnantajakuvaan 
liittyvässä kirjallisuudessa ihmisten välisiä suhteita ei mainita siihen vaikuttavana tekijänä. 

Tutkimuksen löydöksistä merkittävimpiä olivat työympäristö, ihmisten väliset suhteet sekä johtaminen ja 
esimiestyö, sillä kohderyhmä näki ne tärkeinä sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen 
vaikuttavina ja rakentavina tekijöinä jo ennen koronakriisiä ja sen toimenpiteitä. Näin ollen 
organisaatioiden tulisi kiinnittää edellä mainittuihin tekijöihin erityistä huomiota säilyttääkseen positiivisen 
sisäisen työnantajakuvan ja sitoutuneet työntekijät, jotka puolestaan voivat luoda organisaatiolle 
kilpailuetua. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Aiheen valinnan tausta 
 

Positiivinen työnantajakuva ja sitoutuneet työntekijät luovat suurta kilpailuetua 

yrityksille (Backhaus & Tikoo, 2004, 501; Anitha, 2014, 309). Työnantajakuvan merkitys 

on kasvanut merkittävästi viime aikoina, minkä vuoksi parhaiden mahdollisten 

työntekijöiden rekrytoimisesta ja säilyttämisestä on tullut kasvava kilpailu nykyajan 

kilpailukykyisessä työympäristössä. Työnantajakuva on suhteellisen uusi, mutta käytetty 

lähestymistapa näiden asioiden edistämiseen sekä akateemisessa- että yritysmaailmassa. 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Mosley, 2014.) Brändit ovat yrityksien arvokkaimpia 

kilpailuvaltteja, ja sen seurauksena brändijohtaminen kuuluu monen yrityksen 

avaintoimintoihin. Brändäyksessä monet yritykset yleisesti keskittyvät tuote- ja 

yritysbrändien kehittämiseen. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös henkilöstöjohtamisen 

puolella. Brändäyksen sovellusta henkilöstöjohtamiseen kutsutaan työnantajakuvaksi ja 

sen kehittämiseksi. (Backhaus & Tikoo, 2004, 501.) Mosley’n (2014, 8) mukaan 

positiivinen työnantajakuva on hyvä tapa erottautua kilpailijoista. Työnantajakuvan 

johtaminen on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana ja se tunnistetaan 

yhä tärkeämmäksi välineeksi kilpailuedun luomisessa ja edistämisessä. 

Työnantajabrändin johtamisen keskeisten osien, kuten työnantajakuvan, rekrytoinnin, on-

boardingin ja kykyjen johtamisen on huomattu vaikuttavan enemmän liikevaihdon 

kasvuun ja tuottoon kuin mikään muu HR-toiminto. (Mosley, 2014, 8.)  

 

Parhaiden mahdollisten työntekijöiden houkuttelemisen lisäksi organisaatioiden toisena 

haasteena on säilyttää jo organisaatiossa olevat työntekijät. Tähän haasteeseen 

organisaatiot voivat vastata kehittämällä työntekijöiden sitoutumista. (Kahn, 1990; 

Macey & Schneider, 2008; Anitha, 2014.) Maceyn ja Schneiderin (2008, 4) mukaan 

sitoutuneet työntekijät ovat tehokkaampia ja pysyvät organisaatiossa todennäköisemmin 

kuin sitoutumattomat työntekijät. Organisaatiossa jo työskentelevät työntekijät pyritään 

sitouttamaan organisaatioon niin, että heidän sitoutumisestaan voidaan rakentaa erottuvaa 

kilpailuetua. Muuttuvassa työmaailmassa sitoutuneet työntekijät voivat olla 
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parhaimmillaan avain kilpailuetuun. Työntekijöiden sitouttamisen haaste on kuitenkin 

suuri.  Näin ollen organisaatiot, jotka saavat työntekijät sitoutumaan, saavuttavat jotain, 

mitä kilpailijoiden on vaikea jäljitellä. Hintaa ja tuotteita on helppo vaihtaa ja kopioida, 

mutta henkisesti ja fyysisesti sitoutuneen työvoiman luominen on paljon vaikeampaa. 

(Macey & Schneider, 2008, 26.) Sitoutuneella työvoimalla on selkeä yhteys organisaation 

tehokkuuteen, sillä yksilön sitoutuminen johtaa parempaan suorituskykyyn. 

Työntekijöiden sitoutumiseen liittyvät tekijät, joita organisaatioissa kehitetään tietoisesti 

luovat myös työntekijöille terveellisen työilmapiirin. Näin ollen sitoutumisesta hyötyvät 

sekä organisaatio että työntekijät. (Anitha, 2014, 320.) 

 

Maaliskuussa vuonna 2020 suurinta osaa maailmaa ja maailmantaloutta järisytti Kiinasta 

liikkeelle lähtenyt COVID-19 -pandemia. COVID-19 eli koronavirustauti on äskettäin 

löydetyn koronaviruksen aiheuttama tartuntatauti. Koronaviruspandemia on luonut 

paljon sekä epävarmuutta että muutosta työllisyyteen ja työntekijöiden arkeen 

työpaikalla. Korhosen ja Virolaisen (2020) mukaan koronaviruspandemian vuoksi 

maailmalla tehtiin merkittäviä toimenpiteitä ja sen vuoksi maailmantalous koki yhtäkkiä 

äkkipysähdyksen. Toimenpiteet viruksen leviämisen pysäyttämiseksi ja kuluttajien 

varovaisuus ovat pienentäneet taloudellista aktiviteettia nopeammin kuin koskaan 

aikaisemmin. Tuotanto ja kulutus supistuivat äkillisesti ja voimakkaasti. Koronalla on 

ollut erittäin suuri vaikutus yrityksiin ja työllisyyteen etenkin ihmiskontakteissa oleviin 

palvelualoihin, joissa työllisyys on romahtanut.  Koronaviruksen leviämisen estämisen ja 

terveydenhuollon kantokyvyn vuoksi on tehty merkittäviä toimenpiteitä, joilla on 

esimerkiksi useissa maissa rajoitettu ihmisten liikkumista ja yritysten liiketoiminnan 

jatkamista. Koronaviruksesta johtuvan taantuman ennustetaan olevan jopa suurempi kuin 

2008–2009 globaalin finanssikriisin aikana. Maailmantalouden ennustettiin supistuvan 

vuonna 2020 noin 4–6% ja euroalueen talouden noin 8–10%. Koronan vuoksi työttömyys 

on suuressa kasvussa, mutta euroalueella äkillistä massatyöttömyyttä on koitettu välttää 

lomautusten ja erilaisten tukien avulla. (Korhonen & Virolainen, 2020; Euro & Talous, 

2020.)  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan COVID-19 -kriisin aiheuttamien muutosten merkitystä 

sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen. Sisäinen työnantajakuva ja 

työntekijän sitoutuminen ovat merkittäviä teemoja henkilöstöjohtamisen puolella, joita 

jatkuvasti tutkitaan ja kehitetään ja joilla vaikuttaa olevan suuri liiketoiminnallinen 
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merkitys (Macey & Schneider, 2008, 26). Näistä syistä koronan vaikutusta sisäiseen 

työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen voidaan nähdä tärkeänä aiheena tutkia. 

Tutkimus on tärkeää, jotta organisaatiot pystyvät ymmärtämään ulkoisen kriisin 

vaikutuksen sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen. Tämän avulla 

organisaatiot pystyisivät edelleen pysymään mukana kilpailussa saadakseen rekrytoitua 

parhaita mahdollisia työntekijöitä ja pidettyä nykyiset työntekijät organisaatiossa myös 

ulkoisen kriisin uhatessa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan, miten työntekijöiden näkökulmasta korona ja siitä johtuvat 

toimenpiteet ovat vaikuttaneet sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden 

sitoutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on luoda tuoretta ja uutta tietoa sisäisestä 

työnantajakuvasta ja sitoutumisesta uudessa kontekstissa, jossa koronakriisi on 

tutkimuksen kohteena. Sisäistä työnantajakuvaa ja työntekijän sitoutumista käsitteinä on 

tutkittu paljon ja eri yhteyksissä (Kahn, 1990; Backhaus & Tikoo, 2004; Macey & 

Schneider, 2008; Mosley, 2014). Siitä huolimatta tässä kontekstissa tai tästä 

näkökulmasta olevia tutkimuksia sisäiseen työnantajakuvaan tai työntekijän 

sitoutumiseen ei ole vielä esiintynyt paljon, johtuen todennäköisesti siitä, että COVID-19 

-kriisi on vielä suhteellisen tuore ja pyörittää edelleen koko maailmaa ja 

maailmantaloutta. Näin ollen se vaikuttaa edelleen jatkuvasti elämään työpaikalla.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

Miten korona on vaikuttanut sisäiseen työnantajakuvaan? 

Miten korona on vaikuttanut työntekijöiden sitoutumiseen? 

 

Edellä todettujen tutkimuskysymysten pohjalta tässä tutkimuksessa keskitytään sisäiseen 

työnantajakuvaan ja sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin yksilön tämänhetkisen 

työsuhteen aikana kyseisessä organisaatiossa, joita verrataan koronan tuomiin 

muutoksiin. Tutkimuksessa tuodaan esille tiettyjä tekijöitä, joihin korona ja siitä johtuvat 

toimenpiteet työpaikalla ovat erityisesti vaikuttaneet ja kuvataan minkälaista muutosta ne 

ovat saaneet aikaan. Tämän tutkimuksen lähtökohtaisena oletuksena on, että 
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koronaviruksesta johtuneet toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkityksellisesti siihen, 

miten työntekijät työnantajansa näkevät ja millaiseksi he kokevat olonsa työpaikalla. 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 
 

Työnantajakuvalle (employer branding) on monia eri määritelmiä, joista on kuitenkin 

löydettävissä yhtenäinen merkitys. Kauhasen (2012, 69) mukaan työnantajakuva on se 

kuva, joka nykyisillä organisaation jäsenillä ja potentiaalisilla työnhakijoilla on 

organisaatiosta. Mosleyn (2014) mukaan työnantajakuva voidaan määritellä monin eri 

tavoin ja suurin osa määritelmistä tehdään kolmen kategorian määritelmän mukaan. 

Ensimmäisessä määritelmässä työnantajakuva määritellään lupauksena. Toisessa 

määritelmässä työnantajakuva määritellään organisaation haluaman imagon ja maineen 

perusteella. Kolmannessa määritelmässä työnantajakuva määritellään ajatuksiksi ja 

tunteiksi, joita ihmiset yhdistävät työnantajaan. (Mosley, 2014, 3–4.) Työnantajakuva 

voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työnantajakuvaan. Korven, Laineen ja Soljasalon 

(2012, 67) mukaan ulkoisella työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, joka 

organisaation ulkopuolisilla tahoilla on organisaatiosta. Puolestaan sisäisellä 

työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä, miten organisaation työntekijät näkevät ja kokevat 

organisaation työnantajana. (Korpi ym., 2012, 67.) Työnantajakuva voidaan määritellä 

organisaation näkökulmasta myös kohdistetuksi ja tavoitelluksi, pitkän aikavälin 

strategiaksi, nykyisten työntekijöiden, potentiaalisten työntekijöiden ja sidosryhmien 

tietoisuuden ja käsitysten hallitsemiseksi tietyssä yrityksessä (Sullivan, 2004). (Backhaus 

& Tikoo, 2004, 501.)  

 

Sisäisellä työnantajakuvalla (internal branding) tarkoitetaan sitä, miten organisaation 

työntekijät näkevät ja kokevat kyseisen organisaation työnantajana. Tämä on kuva 

organisaatiosta, joka rakentuu organisaation sisällä. (Korpi ym., 2012, 67–68.) Sisäisen 

työnantajakuvan tavoitteena on kehittää työvoimaa, joka on sitoutunut yrityksen 

asettamiin arvoihin ja organisaation tavoitteisiin (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Työntekijän sitoutumiselle (employee engagement) ei ole olemassa yhtä tarkkaa ja 

laajalti omaksuttua määritelmää, vaan sille löytyy monia erilaisia määritelmiä ja käsitteen 

merkitys vaihtelee. Alun perin käsite juontaa juurensa Kahnin (1990) tutkimuksesta, jossa 
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hän puhuu henkilökohtaisesta sitoutumisesta ja henkilökohtaisesta 

sitoutumattomuudesta. Kahnin (1990) mukaan sitoutuminen rakentuu yksilön kokemien 

psykologisen merkityksellisyyden, psykologisen turvallisuuden ja psykologisen 

saatavuuden olotilojen kautta. Sitoutuminen tarkoittaa organisaation työntekijöiden 

itsensä valjastamista omaan työhönsä. Sitoutunut työntekijä on tiedollisesti, fyysisesti ja 

psyykkisesti läsnä suorittaessaan organisatorista rooliaan. (Claxton, 2014, 159; Kahn, 

1990, 694.) Maceyn ja Schneiderin (2008) mukaan yhteistä näissä määritelmissä on 

käsitys siitä, että työntekijän sitoutuminen on toivottava tila organisaation työntekijöillä, 

sillä on organisatorinen tarkoitus ja se merkitsee osallistumista, sitoutuneisuutta, 

intohimoa, innostusta, keskittynyttä työskentelyä sekä energisyyttä. Lisäksi sillä on sekä 

asenteellisia että käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. (Macey & Schneider, 2008, 4.) 

 

COVID-19 -kriisistä eli koronakriisistä puhuttaessa tarkoitetaan maaliskuussa 2020 

suurinta osaa maailmaa ja maailmantaloutta järisyttäneestä Kiinasta peräisin olevasta 

COVID-19 -pandemiasta, joka tätä tutkimusta tehdessä etenee edelleen. 

Koronaviruspandemian vuoksi maailmalla tehtiin paljon merkittäviä toimenpiteitä ja sen 

vuoksi maailmantalous koki yhtäkkiä äkkipysähdyksen. Toimenpiteet taudin leviämisen 

pysäyttämiseksi sekä kuluttajien varovaisuus ovat pienentäneet taloudellista aktiviteettia 

nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tuotanto ja kulutus supistuivat äkillisesti ja 

voimakkaasti. Koronalla on ollut myös erittäin suuri vaikutus yrityksiin ja työllisyyteen 

etenkin ihmiskontakteissa oleviin palvelualoihin, joissa työllisyys on romahtanut. 

(Korhonen & Virolainen, 2020; Euro & Talous, 2020.) 

 

1.4 Tutkimuksen rajaus 
 
Tämä tutkimus tutkii sitä, miten korona on vaikuttanut sisäiseen työnantajakuvaan ja 

työntekijöiden sitoutumiseen henkilöstön eli työntekijöiden näkökulmasta. 

Työnantajakuvan osalta tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan sisäiseen 

työnantajakuvaan, jonka vuoksi ulkoinen työnantajakuva rajataan kokonaan pois 

tutkimuksesta, vaikka kyseistä termiä käydään läpi kirjallisuusosiossa työnantajakuva 

termin kokonaisuuden ymmärtämisen vuoksi. Tässä tutkimuksessa ei oteta huomioon 

organisaation näkökulmaa siihen, miten korona on vaikuttanut sisäiseen 

työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen. Tutkimuksen kohderyhmä on rajattu 

tiettyyn finanssialan yrityksen kahteen eri asiakaspalvelutiimiin, joiden henkilöstöä 
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haastateltiin tutkimusta varten. Näin ollen tässä työssä keskitytään sisäiseen 

työnantajakuvaan ja sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin työsuhteen aikana kyseisessä 

organisaatiossa, joita verrataan koronan tuomiin muutoksiin. Sisäistä työnantajakuvaa ja 

työntekijän sitoutumista tutkitaan siitä näkökulmasta, miten haastatteluun valikoidut 

työntekijät ovat kokeneet koronan vaikuttaneen jo aiemmin muodostuneeseen sisäiseen 

työnantajakuvaan ja sitoutumiseen organisaatiota kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena on 

löytää sisäiseen työnantajakuvaan ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja niihin 

kohdistuvia muutoksia koronasta johtuvista toimenpiteistä.  

 

1.5 Tutkielman eteneminen ja rakenne 
 

Pro gradu -tutkielmaprosessini alkoi tammikuussa 2020 tutkimuksen aiheen valinnalla. 

Rajasin aiheen melko nopeasti sisäiseen työnantajakuvaan, sillä olen ollut jo pitkään 

kiinnostunut kyseisestä teemasta. Lisäksi olen tehnyt kandidaatin tutkielmani työntekijän 

sitoutumiseen liittyen, jonka vuoksi päädyin hyödyntämään aiempaa tietoani myös 

sitoutumisesta pro gradu -tutkielmassani, sitoutumisen ollessa mielenkiintoinen aihe sekä 

hyvin lähellä ja sidoksissa sisäisen työnantajakuva käsitteen kanssa. Prosessi jatkui 

aiheen valinnan tarkemmalla rajauksella. Koska sekä sisäistä työnantajakuvaa että 

sitoutumista on tutkittu melko paljon, halusin löytää aiheeseen uuden näkökulman, jota 

lähteä tutkimaan. Uudeksi näkökulmaksi valitsin koronakriisin. Tämä tutkimus on 

tapaustutkimus, jonka ilmiönä on koronakriisi. Aihe oli mielestäni erittäin 

mielenkiintoinen, sillä talous- ja työmaailma ei ole koskaan aiemmin kohdannut 

samankaltaista kriisiä, joka tulee näin ennalta-arvaamattomasti ja johon yksittäinen yritys 

pystyy hyvin vähän vaikuttamaan. Sen lisäksi että näkökulma on tuore, se on mielestäni 

erittäin tärkeä aihe tutkia, koska omien olettamusten mukaan koronatoimenpiteillä on 

suuri vaikutus näihin kahteen henkilöstöjohtamisen teemoihin. Tämän jälkeen muodostin 

tutkimuskysymykseni. 

 

Aiheen valinnan ja tutkimuskysymyksen muodostamisen jälkeen lähdin luomaan 

syvempää käsitystä aiheesta perehtymällä sisäisen työnantajakuvan ja työntekijän 

sitoutumisen kirjallisuuteen. Tämän jälkeen tein metodologiset valinnat. 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, sillä metodikirjallisuuden 
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perusteella se sopii tämän aiheen tutkimiseen. Metodikirjallisuuden perusteella valitsin 

analysointimenetelmäksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin.  

 

Teoreettisen viitekehyksen valmistuttua ja metodologisten valintojen jälkeen lähdin 

toteuttamaan tutkimuksen empiiristä osuutta. Keräsin tutkimusaineistoa kahdeksan 

teemahaastattelun avulla, joiden yhteiskesto oli noin 3h 45 min. Tämän jälkeen analysoin 

haastatteluja teoriaohjaavan sisällönanalyysin luokittelun ja teemoittelun avulla. 

Seuraavaksi kirjoitin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Kuvio 1 pyrkii 

havainnollistamaan tutkimusprosessini etenemistä.  

 

 
Kuvio 1 Tutkimusprosessi 

 

Tämä tutkimus on jaettu viiteen eri lukuun. Tutkielma alkaa johdannosta, jossa esittelen 

taustaa aiheeni valinnalle ja johdattelen lukijaa aiheeseen. Johdanto luvussa esittelen 

tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymykset, joihin tämä tutkimus pyrkii vastamaan 

sekä tutkimuksen keskeiset käsitteet, rajaukset, merkityksellisyyden, etenemisen ja 

rakenteen. Kuvio 2 havainnollistaa tutkielman rakennetta. 
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Kuvio 2 Tutkielman rakenne 

 

Toinen luku muodostuu tutkimuksen kirjallisuuskatsauksesta. Siinä muodostetaan 

teoreettinen viitekehys tutkimukselle, jossa yhdistyy sisäisen työnantajakuvan ja 

työntekijän sitoutumisen käsitteet. Näiden käsitteiden ympärillä on keskitytty erityisesti 

tekijöihin, jotka vaikuttavat sisäisen työnantajakuvan ja työntekijän sitoutumisen 

muodostumiseen. 

 

Kolmas luku käsittelee tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen kohdetta. Luku koostuu 

laadullisen tutkimuksen, teemahaastattelun, teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin teemoista sekä aineistonkeruun ja -analyysin 

toteutuksista. Lisäksi tässä luvussa on esitelty tutkimuksen kohde COVID-19 -kriisi. 

 

Neljännessä luvussa tutkimuksen tulokset on jaoteltu sisäisen työnantajakuvan ja 

sitoutumisen teemoihin. Kummankin teeman sisällä tulokset on kategorisoitu kolmeen eri 

kategoriaan, joita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin.  Viimeisessä eli viidennessä 

luvussa esitän tutkimuksen analyysin. Viimeinen luku sisältää tutkimustulosten 

pohdinnan, johtopäätökset, yhteenvedon ja jatkotutkimusmahdollisuudet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Johdanto Kirjallisuus-
katsaus Empiria Tutkimuksen 

tulokset Yhteenveto
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2 SISÄINEN TYÖNANTAJAKUVA JA TYÖNTEKIJÖIDEN 
SITOUTUMINEN 
 

 

2.1 Työnantajakuva 
 

2.1.1 Mitä on työnantajakuva?  

 

American Marketing Associationin mukaan brändi on nimi, termi, merkki, symboli, 

design tai näiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa yhden myyjän tai 

myyjäryhmän tavarat ja palvelut ja erottamaan ne kilpailijoiden tavaroista ja palveluista 

(Schneider, 2003). Brändäystä on alun perin käytetty erottamaan konkreettisia tuotteita, 

mutta myöhemmin sitä on käytetty myös ihmisten, paikkojen ja yritysten erottamiseen 

(Peters, 1999). Työnantajakuva käsitteenä viittaa puolestaan yrityksen ominaisuuksien 

erottamiseen nimenomaan työnantajana sen kilpailijoiden ominaisuuksista. (Backhaus & 

Tikoo, 2004, 502.)  

 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin työnantajakuvaa. Työnantajakuvan englannin 

kielisiä termejä ovat esimerkiksi employer brand ja employer image. Työnantajakuvan 

suomenkielisiä nimityksiä ovat työnantajamielikuva, -maine, -imago ja brändi 

(Kauhanen, 2012, 69). Työnantajakuva on Kauhasen (2012, 69) mukaan se kuva, joka 

nykyisillä organisaation jäsenillä ja potentiaalisilla työnhakijoilla on organisaatiosta. 

Työnantajabrändi käsitteenä eroaa työnantajakuva käsitteestä termin 

organisaatiolähtöisyyden vuoksi. Työnantajabrändin tavoitteena on luoda positiivinen 

kuva yrityksestä ja siitä, että yritys on hyvä paikka tehdä töitä (Backhaus & Tikoo, 2004, 

501). Tässä tutkimuksessa yllä mainittuja käsitteitä käsitellään synonyymeinä, sillä ne 

ovat toistensa lähikäsitteitä ja usein kirjallisuudessakin niitä käytetään synonyymeinä. 

 
Työnantajakuva voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työnantajakuvaan. Korven ym. 

(2012, 67) mukaan ulkoinen työnantajakuva vastaa sitä kuvaa, mikä organisaation 

ulkopuolisilla tahoilla on organisaatiosta. Näillä tahoilla tarkoitetaan potentiaalisia 

työntekijöitä, työnhakijoita, yhteistyökumppaneita tai muita organisaatioon liittyviä 
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sidosryhmiä. Puolestaan sisäinen työnantajakuva tarkoittaa sitä, miten organisaation 

työntekijät näkevät ja kokevat organisaation työnantajana, tämä on siis kuva, joka 

rakentuu organisaation sisällä. (Korpi ym., 2012, 67.)  

 

Mosleyn (2014) mukaan työnantajakuva voidaan määritellä monin eri tavoin ja suurin 

osa määritelmistä määritellään kolmen seuraavaan kategorian mukaan. Ensimmäisessä 

määritelmässä työnantajakuva määritellään lupauksena. Työantajakuva on joukko 

piirteitä ja ominaisuuksia, jotka ovat usein abstrakteja ja tekevät organisaatiosta 

tunnusomaisen. Lisäksi työnantajakuva lupaa tietyntyyppistä työkokemusta ja vetoaa 

ihmisiin, jotka kukoistavat ja suoriutuvat parhaiten yrityksen kulttuurissa. Toisessa 

määritelmässä työnantajakuva määritellään yrityksen haluaman imagon ja maineen 

perusteella. Tässä määritelmässä työnantajakuva määritellään kuvaksi organisaatiosta 

hyvänä paikkana tehdä töitä. (Mosley, 2014, 3–4.) 

 

Molemmat aiemmista määritelmistä kuvaavat vahvaa työnantajakuvaa, mutta suurimman 

osan yrityksien työnantajakuvista eivät sovellu näihin määritelmiin. Kolmas määritelmä 

on Mosleyn (2014, 4) mukaan kaikista realistisin ja käytännöllisin. Työnantajakuva 

voidaan määritellä ajatuksiksi ja tunteiksi, joita ihmiset yhdistävät työnantajaan. Nämä 

ajatukset ja tunteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia, todellisia tai valheellisia, ne 

voivat perustua kokemukseen, organisaation tahalliseen tai tahattomaan viestintään tai 

kuulopuheeseen. Jokaisella työnantajalla on työnantajakuva riippumatta siitä, onko 

organisaatio määrittänyt ominaisuudet ja kuvan, joista he haluavat viestiä ja joihin heidät 

halutaan yhdistää. Toisin sanoen brändit, kuten maine määritetään viime kädessä ihmisten 

käsityksistä. (Mosley, 2014, 3–4.)  

 

Ensimmäisen kerran määritelmän työnantajakuvasta on antanut Ambler ja Barrow 

(1996), jonka mukaan työnantajakuva on: ”Työn tarjoamien toiminnallisten, 

taloudellisten ja psykologisten etujen kokonaisuus, joka on tunnistettu työnantajan 

kanssa.”. (Mosley, 2014, 4.) 

 

Yhä enenevissä määrin yritykset käyttävät työnantajakuvaa houkutellakseen 

potentiaalisia työntekijöitä ja varmistaakseen, että nykyiset työntekijät ovat sitoutuneita 

yrityksen kulttuuriin ja strategiaan. Organisaation näkökulmasta työnantajakuva 

määritellään kohdistetuksi ja tavoitelluksi pitkän aikavälin strategiaksi nykyisten 
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työntekijöiden, potentiaalisten työntekijöiden ja sidosryhmien tietoisuuden sekä 

käsitysten hallitsemiseksi tietyssä yrityksessä (Sullivan, 2004). Työnantajakuvalla 

pyritään tuomaan esiin kuva yrityksestä, jonka mukaan organisaatio on hyvä paikka tehdä 

töitä (Sullivan, 2004). (Backhaus & Tikoo, 2004, 501.) Backhausin & Tikoon (2004) 

määritelmä kuvaa työnantajakuvan määritelmää organisaation näkökulmasta, puolestaan 

Mosley (2014) kuvaa käsitettä yksilön näkökulmasta. 

 

Nämä tutkijoiden määritelmät osoittavat sen, että työnantajakuvaan sisältyy selkeän 

kuvan edistäminen sekä yrityksen sisäpuolella että ulkopuolella siitä, mikä tekee 

yrityksestä erilaisen ja houkuttelevan työnantajana. Työnantajakuvan kehittäminen 

voidaan määritellä tunnistettavan ja uniikin työnantajan identiteetin luomisprosessiksi. 

Työnantajakuva voidaan puolestaan määritellä käsitykseksi yrityksestä, joka erottaa sen 

kilpailijoistaan. (Backhaus & Tikoo, 2004, 502.)  

 

Työnantajakuva on kehitetty yhteneväksi yrityksen tuotteiden ja yritysbrändin kanssa. 

Näillä käsitteillä on joitakin yhtäläisyyksiä, mutta niistä on löydettävissä myös kaksi 

päätekijää, jotka erottavat ne toisistaan. Ensinnäkin työnantajakuva keskittyy 

työllisyyteen, ja se kuvaa yrityksen identiteettiä työnantajana. Toiseksi se on suunnattu 

sekä sisäiselle että ulkoiselle yleisölle, kun taas tuote- ja yritysbrändäys pyrkii 

ensisijaisesti vaikuttamaan ulkoiseen yleisöön. (Backhaus & Tikoo, 2004, 503.) 

 

Työnantajakuvan määritelmiä on monia, mutta niistä on löydettävissä yhtenäinen 

punainen lanka. Työnantajakuvan halutaan olevan positiivinen kuva yrityksestä, jota 

halutaan kehittää niin, että yritys olisi mahdollisimman houkutteleva ja erottuisi 

positiivisella tavalla kilpailijoista sekä nykyisten että potentiaalisten työntekijöiden 

mielestä. Lisäksi se muodostuu yksilöiden mielessä. Tässä tutkimuksessa käsitteitä 

employer brand ja employer branding käytetään synonyymeina ja suomennetaan 

käsitteeksi työnantajakuva. Tämä johtuu siitä, että useissa lähteissä käytetään ainoastaan 

termiä employer branding, vaikka ei puhuttaisi itse työnantajakuvan 

kehittämisprosessista, vaan työnantajakuva käsitteestä ylipäätään.  
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2.1.2 Työnantajakuvan keskeisiä elementtejä 

 

Työnantajakuvan teoreettinen pohja perustuu siihen oletukseen, että inhimillinen pääoma 

tuo arvoa yritykselle ja panostuksella inhimilliseen pääomaan, voidaan parantaa yrityksen 

suorituskykyä. Myös resurssipohjainen näkemys (resource-based view) tukee tätä 

ajatusta ja viittaa siihen, että yrityksen resurssien ominaisuudet voivat edistää kestävää 

kilpailuetua (Barney, 1991). Harvinaisten, arvokkaiden ja vaikeasti kopioitavien 

resurssien hallussapito antaa yritykselle mahdollisuuden edetä kilpailijoidensa edelle 

(Barney, 1991). Myös Priemin ja Butlerin (2001) mukaan inhimillisen pääoman on 

osoitettu toimivan tärkeänä resurssina, joka luo kilpailuetua. (Backhaus & Tikoo, 2004, 

503.) 

 

Työnantajakuvan ulkoinen markkinointi antaa yritykselle mahdollisuuden houkutella 

parhaita mahdollisia työntekijöitä yritykseen. Oletuksena on, että työnantajakuvan 

omaperäisyys antaa yritykselle mahdollisuuden saada erottuvaa inhimillistä pääomaa. 

Kun työnantajakuva on herättänyt huomiota potentiaalisissa työntekijöissä, he kehittävät 

tiettyjä oletuksia yrityksestä työpaikkana, jotka he vievät mukanaan yritykseen, ja tätä 

kautta tukevat yrityksen arvoja, joka puolestaan edistää työntekijöiden sitoutumista 

yritykseen. (Backhaus & Tikoo, 2004, 503.) 

 

Sisäinen markkinointi auttaa luomaan työvoimaa, jota muiden yritysten on vaikea 

jäljitellä. Altistamalla työntekijät suunnitelmallisesti työnantajakuvan arvolupaukselle, 

työpaikkakulttuuri muokkautuu yrityksen tavoitteiden ympärille, mikä mahdollistaa 

yrityksen saavuttamaan ainutlaatuisen kulttuurin, joka keskittyy tekemään liiketoimintaa 

nimenomaan yrityksen tavoin. Erottuva ja ainutlaatuinen työvoima voi kuitenkin olla 

kilpailuedun lähde ainoastaan, jos se on pysyvää. Jos kilpailuedun lähde ei ole pysyvä, ei 

ole myöskään kilpailuetu (Barney, 1991). Sisäinen työnantajakuva auttaa sekä luomaan 

työvoimaa, jota on vaikea kopioida että säilyttämään työntekijöitä yrityksessä (Ambler & 

Barrow, 1996) käyttämällä työnantajakuvaa vahvistaakseen työskentelyn laatua ja sitä 

kautta vaikuttaen positiivisesti työntekijöiden halukkuuteen pysyä organisaatiossa. 

(Backhaus & Tikoo, 2004, 503–504.) 

 

Toisen teoreettisen perustan työnantajakuvalle tarjoaa teoria psykologisesta sopimuksesta 

ja sen vaikutuksesta työntekijän organisaatiosuhteeseen. Perinteisessä työntekijöiden ja 
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työnantajien välisessä psykologisessa sopimuksessa työntekijät lupasivat lojaalisuutta 

yritykselle vastineeksi yrityksen tarjoamasta turvasta työn kautta (Hendry & Jenkins, 

1997). Työntekijöiden ja työnantajien uudenlainen psykologisen sopimuksen muoto on 

sen kaltainen, jossa työnantajat tarjoavat työntekijöille markkinoitavia taitoja 

koulutuksen ja kehityksen avulla, joustavuutta ja kovaa työtä vastaan (Baruch, 2004). 

Yritykset käyttävät työnantajakuvaa mainostaakseen heidän tarjoamiaan etuja, kuten 

koulutusta, uramahdollisuuksia, henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä. Yleisesti ottaen 

yritysten on huomattu epäonnistuvan joidenkin näiden asioiden toimittamisessa 

työntekijöilleen (Newell & Dopson, 1996; Hendry & Jenkins, 1997), joten 

työnantajakuvan avulla voidaan pyrkiä muuttamaan näitä käsityksiä yrityksestä. 

(Backhaus & Tikoo, 2004, 504.) 

 

Brändipääoman käsite tarjoaa täydentävän teoreettisen näkökulman työnantajakuvan 

ymmärtämiselle. Työnantajakuvan yhteydessä brändipääomalla tarkoitetaan bränditiedon 

(brand knowledge) vaikutusta yrityksen potentiaalisiin ja olemassa oleviin työntekijöihin. 

Työnantajakuvan brändipääoma saa potentiaaliset työnhakijat hakemaan töitä 

yrityksestä. Lisäksi työnantajakuvan pääoman tulisi kannustaa nykyisiä työntekijöitä 

pysymään yrityksessä ja tukemaan yritystä. Työnantajakuvan pääoma on 

työnantajakuvan toimintojen haluttu tulos. Toisin sanoen potentiaaliset tai nykyiset 

työntekijät reagoivat eri tavoin samanlaisiin rekrytointi, valinta ja pysymispyrkimyksiin 

eri yrityksistä, mikä johtuu työnantajan brändipääomasta, joka liittyy kyseisiin yrityksiin. 

(Backhaus & Tikoo, 2004, 504.) 

 

Kuvio 3 esittää käsitteellisen viitekehyksen työnantajakuvan ymmärtämiselle, joka 

yhdistelee markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon käsitteitä. Kuviossa työnantajakuva 

jakautuu kahteen eri prosessiin: ulkoiseen- ja sisäiseen työnantajakuvaan. Ulkoisen 

työnantajakuva -prosessin mukaan potentiaaliset työntekijät tekevät havaintoja 

työnantajakuvasta, jotka vaikuttavat ulkoiseen työnantajakuvaan ja sitä kautta 

työnantajan houkuttelevuuteen potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa. Tämän 

kaavan avulla yritys pyrkii vaikuttamaan positiivisesti omaan houkuttelevuuteensa 

työnantajana. Työnantajakuvan sisäinen kehittäminen sekä edistäminen näkyy 

vaikutuksena ja vaikuttamisena organisaation identiteettiin ja organisaatiokulttuuriin, 

jotka vaikuttavat työntekijöiden lojaalisuuteen, joka lopulta johtaa työntekijöiden 

tuottavuuteen organisaatiossa. Kuvio 3 havainnollistaa hyvin sitä, että työnantajakuvalla 
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on erilaiset tavoitteet organisaation ulkopuolella ja organisaation sisällä.  (Backhaus & 

Tikoo, 2004, 504–505.) 

 

 
Kuvio 3 Mukaillen Backhaus & Tikoo (2004, 505) Työnantajakuvan käsitteellinen 

viitekehys 

 

2.1.3 Työnantajakuvan muodostuminen 

 

Mosleyn (2014, 4) mukaan työnantajakuva voi muodostua yksilölle joko positiiviseksi tai 

negatiiviseksi. Työnantajakuva voi muodostua perustuen yksilön omaan kokemukseen, 

yksilön ja organisaation väliseen kommunikaatioon tai kuulopuheeseen. Ainoastaan 

tarkoituksellinen ja kohdennettu viestintä eivät siis muodosta työnantajakuvaa, vaan se 

muotoutuu kokonaisuuden perusteella siitä, millaiseksi yksilöt kokevat yrityksen ja mitä 

he siitä kuulevat. (Mosley, 2014, 4.) 

 

Henkilöstöhallinto puolen kirjallisuus kuvaa työnantajakuvan kehittymistä organisaation 

näkökulmasta kolmivaiheisena prosessina. Ensimmäiseksi yritys kehittää arvolupauksen, 

joka on yhdenmukainen yrityksen brändin kanssa. Käyttämällä tietoa organisaation 

kulttuurista, johtamistyylistä, nykyisten työntekijöiden ominaisuuksista, nykyisestä 

työllisyyskuvasta ja tuotteiden tai palveluiden laadusta, johtajat kehittävät käsityksen 

siitä, mitä tiettyä arvoa yritys tarjoaa työntekijöille (Sullivan, 2002). Arvolupauksen on 

tarkoitus olla todellinen kuva siitä, mitä yritys työntekijöilleen tarjoaa, lisäksi se 



 20 

merkitsee myös keskeistä viestiä, jonka yrityksen brändi välittää (Eisenberg, Kilduff, 

Burleigh & Wilson, 2001). (Backhaus & Tikoo, 2004, 502.)  

 

Mosleyn (2014, 9) mukaan työnantajan arvolupaus määrittelee sen, miten työnantaja 

haluaa muiden näkevän yrityksen. Siinä kuvataan keskeiset ominaisuudet, joihin 

työnantaja halutaan yhdistää. (Mosley, 2014, 9) Kun työnantajan arvolupaus on 

määritelty, se tarjoaa keskeisen lähtökohdan työnantajakuvalle ja muille työnantaja 

brändin johtamisen muodoille, joiden tavoitteena on luoda halutut brändi havainnot 

kohdeyleisön mieleen jatkuvan viestinnän ja kokemuksen kautta (Mosley, 2014, 7). 

 

Arvolupauksen kehittämisen jälkeen yritys markkinoi arvolupausta kohdennetuille 

potentiaalisille työntekijöille, rekrytointitoimistoille ja muille oleellisille tahoille. 

Työnantajakuvan ulkoinen markkinointi on tarkoitettu ensisijaisesti houkuttelemaan 

kohderyhmää, mutta se on myös suunniteltu tukevan ja parantavan tuotteita- tai 

yritysbrändejä. On elintärkeää työnantajakuvalle, että se on yhdenmukainen muiden 

brändäyspyrkimysten kanssa (Sullivan, 1999). (Backhaus & Tikoo, 2004, 502–503.) 

 
Työnantajakuvan sisäinen markkinointi on kolmas osa-alue työnantajakuvan 

kehittämisprosessissa. Tämä osa-alue on tärkeä, koska se kantaa brändilupauksen, joka 

on tehty potentiaalisille työntekijöille ja se on sisällytettynä osana yrityksen 

organisaatiokulttuuria (Frook, 2001). Työnantajakuvan sisäinen markkinointi, joka 

tunnetaan myös sisäisenä työnantajakuvana, tavoitteena on kehittää työvoimaa, joka on 

sitoutunut yrityksen asettamiin arvoihin ja organisaation tavoitteisiin. (Backhaus & 

Tikoo, 2004, 503.)  

 

2.1.4 Työnantajakuvan hyötyjä 

 

Työnantajakuvasta ja sen kehittämisestä on paljon hyötyä yritykselle. Conference Board 

(2001) työnantajakuva raportin mukaan organisaatiot ovat havainneet, että tehokas 

työnantajakuvan kehittäminen johtaa kilpailuetuun, auttaa työntekijöitä sisäistämään 

yrityksen arvoja ja auttaa työntekijöiden säilyttämisessä organisaatiossa.  (Backhaus & 

Tikoo, 2004, 501.) Työnantajakuva siis edustaa yrityksen pyrkimyksiä edistää sekä 
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yrityksen sisällä että ulkopuolella selkeää kuvaa siitä, mikä tekee kyseisestä yrityksestä 

erilaisen ja houkuttelevan työnantajan.  

 

Ambler ja Barrow (1996) puolestaan tuovat esiin työnantajakuvan hyödyt käsitteen etujen 

perusteella, kutsuen sitä ”työllisyyden tarjoamien toiminnallisten, taloudellisten ja 

psykologisten hyötyjen kokonaisuudeksi”, joka tunnistetaan kyseisessä yrityksessä. 

Samankaltaisesti Conference Boardin (2001) mukaan työnantajakuva vahvistaa yrityksen 

identiteettiä työnantajana. Se sisältää yrityksen arvojärjestelmän, käytännöt ja käytökset 

kohti tavoitteita houkutella, motivoida ja säilyttää yrityksen nykyisiä ja potentiaalisia 

työntekijöitä. (Backhaus & Tikoo, 2004, 502.) 

 

Positiivisella työnantajakuvalla organisaatio saa parhaita mahdollisia talentteja 

organisaatioon ja työnantajakuva usein myös edistää työntekijöiden halua pysyä 

organisaatiossa. Lisäksi työnantajakuvan avulla luodaan myös työvoimaa, jota muiden 

yritysten on vaikea kopioida. Työnantajakuva tuo myös työntekijälle paljon erilaisia 

hyötyjä arvolupauksen kautta, kuten koulutusta, urakehitystä, henkilökohtaista kasvua ja 

kehittymistä.  (Backhaus & Tikoo, 2004, 503–504.) Korven ym. (2012, 67) mukaan 

työnantajakuvalla on myös suuri liiketoiminnallinen merkitys. 

 

2.1.5 Työnantajakuvaan vaikuttavia tekijöitä 

 

Korven ym. (2012, 69) mukaan työnantajakuvaan vaikuttavat eniten viisi tekijää, joita 

ovat urakehitysmahdollisuudet, työn kiinnostavuus, työilmapiiri, omassa työssä 

kehittymisen mahdollisuudet ja kokonaispalkkaus. Näiden viiden osa-alueen perusteella 

voi lähteä kehittämään ja rakentamaan organisaation sisäistä työnantajakuvaa 

paremmaksi ja sen jälkeen viestiä organisaation vahvuuksista ulospäin rakentaen ulkoista 

työnantajakuvaa. (Korpi ym., 2012, 69.) 

 

Urakehitysmahdollisuudet ovat monelle työntekijälle tärkeä asia, minkä vuoksi on 

tärkeää, että organisaatio tarjoaa tätä mahdollisuutta työntekijöilleen edetä ja kehittyä 

urallaan organisaatiossa. Urakehitysmahdollisuudet kasvattavat työntekijöiden 

itseluottamusta, kun hän saa uuden vaativamman tehtävän. Tämä on positiivinen osoitus 
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työntekijälle hänen hyvin tehdystä työstänsä ja siitä palkitsemisesta. Urakehityksen 

todentaminen ansioluettelosta on työntekijän uskottavuudelle tärkeää, sillä se osoittaa 

työntekijän halun ja kyvyn kehittää itseään. (Korpi ym., 2012, 70.) 

 

Kiinnostavaa työtä on paljon mukavampaa tehdä kuin yksinkertaista ja rutiininomaista. 

Yrityksen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla, joiden parissa työntekijä tulee 

työskentelemään, on vaikutusta työn kiinnostavuuteen ja siihen, kuka paikkaa lähtee alun 

perin hakemaan. Myös yrityksessä uudet, kehitteillä olevat tuotteet ja palvelut vaikuttavat 

työnantajakuvaan positiivisesti. Modernit toimintatavat ovat erittäin tärkeitä työn 

kiinnostavuuden kannalta. Itseorganisoituvat, työajasta ja paikasta riippumattomat tiimit 

antavat luovan ilmapiirin kuvan. Työntekijöiden luovuutta tulisi myös arvostaa ja heitä 

tulisi kannustaa siihen. Tämä nähdään houkutteleva tapana tehdä töitä, joka vetää 

potentiaalisia työntekijöitä puoleensa. (Korpi ym., 2012, 70.) 

 

Henkilökemioilla on suuri merkitys työilmapiirin luomisessa ja se puolestaan vaikuttaa 

työnpaikan houkuttelevuuteen. Kannustava ilmapiiri vähentää stressiä ja vaikuttaa 

työntekoon tuottoisasti. Kun ylimääräinen stressi poistuu, voi positiivisen stressin kääntää 

tuottavampaan työtulokseen. Sisäisen työnantajakuvan kannalta organisaatiossa 

vallitseva yleinen hyvä tunnelma on todella tärkeää, se vaikuttaa myös positiivisesti 

ulkoiseen työnantajakuvaan, vaikkei siihen tietoisesti pyrittäisikään vaikuttamaan. (Korpi 

ym., 2012, 70–71.) 

 

Työntekijöiden mahdollisuus kehittyä omassa työssään ja oppia uutta tuottavat 

työntekijälle itselleen tyydytystä sekä tuottavat liiketoiminnallista lisäarvoa. Työtä voi 

kehittää joko itse kehittämällä uusia toimintatapoja, joita yrityksessä otetaan käyttöön tai 

työntekijä voi osallistua yrityksen järjestämiin koulutuksiin. Tärkeää on, että 

työntekijöiden uusi oppiminen siirtyy myös käytännön työhön ja levittää sitä muille 

tiimiläisille ja koko yritykseen. Tämä vahvistaa tiimin ja koko yrityksen 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Korpi ym., 2012, 71.) 
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Palkalla on suuri roolin työnhakijan valitessa uutta työpaikka, mutta se ei ole kuitenkaan 

kaikista suurin tekijä. Palkankorotus vaikuttaa tutkimusten mukaan työntekijän 

tyytyväisyyteen vain ensimmäisen kuukauden ajan. Tämän perusteella palkalla ei ole 

suurempaa roolia kuin muilla tekijöillä työnantajakuvan muodostumisessa. Palkan 

merkityksellisyyteen vaikuttaa paljon yksilön omat preferenssit, jotka vaihtelevat 

paljonkin yksilöiden välillä. Työnantajakuvaan vaikuttavat myös muut palkkaukseen 

liittyvät tekijät, kuten työn jatkuvuus, palkanmaksun säännöllisyys ja 

ylenemismahdollisuudet. (Korpi ym., 2012, 71–72.) 

 

Työnantajakuva muodostuu näistä viidestä edellä mainituista tekijästä. Korven ym. 

(2012, 72) mukaan, jos kolme tai neljä näistä tekijöistä ovat todella hyvällä mallilla, 

voidaan yksi tai kaksi jättää vähemmälle huomiolle tai jättää huomioimatta kokonaan.  

 

2.1.6 Sisäinen työnantajakuva  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan sisäiseen työnantajakuvaan, eli siihen 

miten työnantajakuva kehittyy yksilölle ja miten sitä kehitetään organisaatiossa. Tässä 

tutkielmassa sisäistä markkinointia (internal marketing) ja sisäistä työnantajakuvaa 

(internal branding) käytetään synonyymeinä. 

 

Sisäisellä työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä, miten organisaation työntekijät näkevät ja 

kokevat organisaation työnantajana, tämä on kuva työnantajasta, joka rakentuu 

organisaation sisällä. Sisäisen työnantajakuvan avulla rakennetaan myös ulkoista 

työnantajakuvaa. Sisäisen työnantajakuvan ollessa kunnossa, välittyy se myös 

organisaation ulkoisille sidosryhmille. Sama pätee myös toisin päin. Jos yrityksen sisällä 

on ongelmia, vaikuttaa se negatiivisesti yrityksen ulkoiseen työnantajakuvaan. (Korpi 

ym., 2012, 67–68.)  

 

Sisäisen työnantajakuvan kehittäminen näkyy vaikutuksena organisaation identiteettiin ja 

organisaatiokulttuuriin. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat työntekijöiden lojaalisuuteen 

työnantajaa kohtaan ja lopulta johtavat työntekijöiden tuottavuuteen kyseisessä 

organisaatiossa. (Backhaus & Tikoo, 2004, 504–505.) 
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Sisäisellä työnantajakuvalla pyritään luomaan työvoimaa, joka on sitoutunut 

organisaation arvoihin ja organisaation asettamiin tavoitteisiin. Sisäinen työnantajakuva 

myös auttaa kehittämään työvoimaa, jota toisten yritysten on hankala kopioida. Kun 

työntekijöitä altistetaan jatkuvasti työnantajakuvan arvolupaukselle, työpaikkakulttuuri 

muokkautuu organisaation tavoitteiden ympärille, minkä avulla organisaatio pystyy 

saavuttamaan uniikin kulttuurin, jossa toimitaan juuri yrityksen tavoin. Sisäisellä 

työnantajakuvalla on myös vaikutusta työntekijöiden pysymiseen organisaatiossa. Yritys 

käyttää työnantajakuvaa vahvistaakseen työelämän laatua ja tätä kautta vaikuttaa 

positiivisesti yksilöiden haluun pysyä yrityksessä. (Backhaus & Tikoo, 2004, 503–504.)  

 

Sisäisellä työnantajakuvalla pyritään myös luomaan kulttuuria, jolla halutaan vahvistaa 

tietynlaista käyttäytymistä työpaikalla ja tukea yksilön työelämän laatua. Saavuttaakseen 

näitä asioita, yritykset markkinoivat sisäisesti yrityksen olemassa olevan kulttuurin 

arvoja. Sisäistä työnantajakuvaa käytetään joskus myös, jos halutaan tehdä muutoksia 

organisaation kulttuuriin. (Backhaus & Tikoo, 2004, 509.) 

 

2.1.7 Sisäisen työnantajakuvaan vaikuttavat tekijät 
 

Kuvio 4 esittää työnantajakuva tarjoaman, joka viittaa tekijöihin, jotka muokkaavat 

yksilöiden työnantajakokemusta. Tämä koostuu 12 tekijästä, jotka voidaan jakaa kahteen 

ryhmään, jotka liittyvät laajempaan organisaatiotason linjauksiin ja paikallisiin 

käytäntöihin (Barrow & Mosley, 2005, 162). 
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Kuvio 4 Mukaillen Barrow & Mosley (2005, 150) Sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat 

tekijät 

 

Yrityksen ulkoinen maine vaikuttaa myös sisäiseen työnantajakuvaan. Yrityksen 

työnantajakuvan sekä sen tuotteiden ja palveluiden maineen välillä voidaan usein nähdä 

selkeä yhteys. Yleisesti oletetaan, että yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkaille 

hyvän palvelukokemuksen, ovat myös hyviä työnantajia. Samaa voidaan myös sanoa 

yrityksistä, jotka menestyvät taloudellisesti. Työntekijät ovat ylpeitä työskennellessään 

organisaatioissa, jotka ovat hyvin tunnettuja ja joista ulkoisesti puhutaan hyvää. Se 

tarjoaa työntekijöille tunnistettavan aseman ja positiivisen kuvan, jota he 

todennäköisemmin puolustavat ja vievät eteenpäin vuorovaikutuksissa ulkopuolisten 

tahojen kanssa. (Barrow & Mosley, 2005, 149–150.) 

 

Sisäinen viestintä vaikuttaa huomattavasti sisäiseen työnantajakuvaan. Kaikkea sisäistä 

viestintää tulisi pitää työnantajakuvan viestintänä, sillä kaikki viestintä kertoo aina jotain 

organisaatiosta. Vaikka monet johtavat yritykset ovat alkaneet koordinoida sisäistä 

viestintäänsä tehokkaammin, on silti edelleen tyypillistä yrityksille, että eri toimialueet ja 

osastot viestivät omalla tavallaan. Työntekijöiden näkökulmasta tämä voi vaikuttaa 
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epäjohdonmukaiselta ja ristiriitaiselta. Positiivisen työnantajakuvan rakentamisen 

tavoitteena onkin kehittää yhtenäisempi ja työntekijälähtöisempi tapa sisäiseen 

viestintään. Sisäisen viestinnän tyylin tulisi johdonmukaisesti tukea organisaation 

haluttuja arvoja ja persoonaa. Sisäisestä viestinnästä tulisi myös saada riittävästi 

palautetta ja seurata, että halutut ja tarpeelliset viestit menevät perille. (Barrow & Mosley, 

2005, 151–152.) 

 

Yksi tärkeimmistä viestinnän lähteistä on johtoryhmän viestintä, jolla voidaan vahvistaa 

uskottavuutta, ilmaista työnantajakuvaa ja sitouttaa organisaation työntekijöitä. Tällä ei 

kuitenkaan tarkoiteta, että johdon tulisi koko ajan puhua suoraan työnantajan 

arvolupauksesta. Johdon tulisi kuitenkin ilmaista tyyli, jolla he kommunikoivat ja miten 

he rakentavat sisäisen viestinnän vahvistamaan organisaation ja työntekijöiden välistä 

suhdetta. Johdon käyttäytymisen tulisi olla yhtenäistä sisäisen viestinnän kanssa. Jos 

johdon käyttäytyminen on ristiriidassa viestinnän kanssa, vaikuttaa se negatiivisesti 

sisäiseen työnantajakuvaan. Johtoryhmällä ja erityisesti toimitusjohtajalla on merkittävä 

rooli työnantajanarvolupauksen viestinnässä sekä työnantajakuvan ja siihen liittyvien 

arvojen sisällyttämisessä kaikkeen, mitä he tekevät. Johtoryhmän rooli positiivisen 

työnantajakuvan rakentamisessa on varmistaa, että he luovat viestinnällään ja 

käytöksellään positiivista kuvaa organisaatiosta sen työntekijöille. (Barrow & Mosley, 

2005, 152.) 

 

Työntekijät ovat nykyään entistä enemmän tietoisempia yrityksien arvoista ja 

yhteiskuntavastuusta. Työntekijöille on myös tärkeää, että yrityksen arvot sopivat yhteen 

omien arvojen kanssa. Työntekijät kokevat yhteiskuntavastuullisen yrityksen 

houkuttelevampana työnantajana, joka vaikuttaa positiivisesti työnantajakuvaan. Tässä 

kontekstissa yritysvastuussa korostuu erityisesti monimuotoisuus sekä työn ja vapaa-ajan 

tasapaino. Työnantajakuvan näkökannalta on tärkeää pitää yritysvastuuseen liittyvää 

toimintaa tärkeinä elementteinä eikä pelkästään tehdä niitä sen vuoksi, että on oikein 

tehdä niin ja tätä kautta yrityksen ulkoinen maine vahvistuisi. (Barrow & Mosley, 2005, 

152–154.) 

 

Sisäiset mittausjärjestelmät ovat nostaneet asemaansa työnantajakuva kontekstissa, sillä 

tutkimuksissa on todettu, että ”mikä tulee mitatuksi, tulee tehdyksi”. Mittausjärjestelmät 

ovat tärkeitä, sillä niiden avulla taataan työntekijöille, että yritys ottaa arvolupauksensa 
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työntekijöille tarpeeksi vakavasti, joka tulee esiin mittaamalla, julkaisemalla tuloksia ja 

toimimalla tulosten mukaisesti. (Barrow & Mosley, 2005, 154.) 

 

Työntekijöiden sisäisesti saaman tukipalvelun laatu edustaa todellista kuvaa 

työnantajasta. Yrityksen tulisi antaa samalla tavalla nopeaa ja tehokasta palvelua sen 

työntekijöilleen, niin kuin työntekijöiden oletetaan antavan asiakkaille, riippumatta siitä 

onko kyse tuen tarvitsemisessa asiakkaiden kanssa vai oman henkilökohtaisemman asian 

kanssa. Yritykset odottavat tiettyä suoriutumista työntekijöiltä, joten heillä on myös 

velvollisuus tukea työntekijöitä, jotta he onnistuvat työssään. Työntekijän näkökulmasta 

on ristiriitaista, jos työnantaja odottaa työntekijöiltä nopeaa ja tehokasta palvelua 

asiakkaille, mutta sen omat sisäiset tukipalvelut eivät toimi samalla tavalla työntekijöille. 

Jos työntekijät eivät saa tukea työssään suoriutumiseen, tuntevat he olonsa 

aliarvostetuiksi, joka vaikuttaa negatiivisesti sisäiseen työnantajakuvaan. (Barrow & 

Mosley, 2005, 154–155.) 

 

Sisäisen työnantajakuvan näkökulmasta rekrytointiprosessi on ensimmäinen kosketus, 

joka työntekijällä on kyseiseen organisaatioon. Aiemmin työntekijällä on ollut käsitys 

organisaatiosta sen ulkoisen työnantajakuvan kautta, mutta valinnan jälkeen työntekijälle 

muodostuu ensimmäinen kokemus organisaatiosta sisäisen työnantajakuvan 

näkökulmasta. Rekrytointiprosessi on tilaisuus organisaatiolle, jossa pyritään tunnistaan 

ihmistyypit, joilla on luonnollinen kiintymys organisaatiobrändin arvoihin. 

Perehdytysvaihe on yhtä tärkeä kuin rekrytointiprosessi. Sen aikana organisaatio pyrkii 

luomaan käsityksen työntekijälle siitä, mitä se odottaa organisaation työntekijöiltä ja 

puolestaan, mitä työntekijä yksilönä voi odottaa organisaatiolta. Tämä sisäisen 

työnantajakuvan rakentamisen vaihe on elintärkeä, mutta se usein jätetään liian vähälle 

huomiolle. (Barrow & Mosley, 2005, 155–156.) 

 

Monissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu työntekijän sitoutumista, lähiesimiestyö on 

tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Brändijohtamisen 

näkökulmasta päivittäisellä johtamisen laadulla on yhtä tärkeä rooli sisäisen 

työnantajakuvan muodostamisessa kuin etulinjan työntekijöillä on ulkoisen 

brändikokemuksen muodostamisessa. Organisaation tulisi kiinnittää suurta huomiota 

lähiesimiesten johtamistaitojen kehittämiseen ja heidän kouluttamiseensa. Jos 

lähiesimiesten johtamistyyli ei tue käyttäytymistä, jota vaaditaan sisäisen 
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työnantajakuvan rakentamiseen ja korkeaan sitoutumiseen, niin se nähdään merkittävänä 

heikkoutena sisäisen työnantajakuvan uskottavuudelle ja kestävyydelle. (Barrow & 

Mosley, 2005, 156–157.) 

 

Suorituksen johtaminen vaikuttaa myös suuresti sisäiseen työnantajakuvaan. 

Organisaation arvojen tulisi näkyjä päivittäisessä suorituksen johtamisessa, jonka 

nähdään olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä arvojen jalkauttamiseen työntekijöiden 

käyttäytymisessä. Kun arvot näkyvät päivittäisessä suorituksen johtamisessa, saavat 

työntekijät paremman käsityksen siitä, mitä nuo arvot tarkoittavat arkisessa työelämän 

käyttäytymisessä. Arvojen näkymiseen suorituksen johtamisessa vaikuttaa suuresti se, 

että työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan ja miten heitä arvioidaan. Palautteen annon 

tulisi myös olla asianmukaista ja se tulisi myös ottaa vastaan asianmukaisesti. (Barrow & 

Mosley, 2005, 157.) 

 

Koulutus ja kehittäminen ovat tärkeitä osia työnantajakuvan arvolupauksessa. Ne 

vaikuttavat sekä organisaation yleiseen houkuttelevuuteen potentiaalisille työntekijöille 

että sen jatkuvaan kykyyn ylläpitää korkeaa työntekijöiden sitoutumista ja pysyvyyttä 

organisaatiossa. Organisaation koulutus ja kehittämismahdollisuuksien tarjonnalla on 

suuri merkitys siihen kokevatko työntekijät olevansa arvostettuja, osallisia ja sitoutuneita 

organisaatiossa. Koulutuksen ja kehittämisen edistäminen toimii erinomaisena 

tilaisuutena erottautua kilpailijoista työnantajakuvan näkökulmasta, koska yleisesti ottaen 

tämä osa-alue työnantajakuvasta on useissa organisaatioissa heikko. (Barrow & Mosley, 

2005, 157–158.) 

 

Palkitseminen ja tunnustaminen ovat tapoja huomioida työntekijän onnistumista työssään 

ja tutkimusten mukaan ne vaikuttavat merkittävästi sisäiseen työnantajakuvaan 

sitoutumisen ja motivaation kautta. Arvostuksen tunne työntekijälle on kriittinen tekijä 

työntekijöiden sitoutumisessa ja tunnustamisessa. Tunnustus on yksi yksinkertaisimmista 

ja suorimmista tavoista osoittaa työntekijän merkitystä ja ylistää työntekijää hyvin 

tehdystä työstä. Palkitsemalla ja antamalla tunnustusta pystytään motivoimaan ja 

sitouttamaan työntekijöitä sekä rakentamaan positiivista työnantajakuvaa. (Barrow & 

Mosley, 2005, 159.) 

 



 29 

Työympäristö on tärkeä osa sisäisen työnantajakuvan rakentamista. Tutkimusten mukaan 

nykyaikaisissa ja hyvin sisustetuissa toimistoissa työskentelevät työntekijät ovat paljon 

positiivisempia kuin vanhemmissa huonommin varustetuissa toimipisteissä 

työskentelevät. Hyvän työympäristön tulisi kuvata organisaation ydinarvoja ja persoonaa. 

Työympäristö on siis riippuvainen organisaation arvoista ja persoonasta ja sen tulisi 

ilmetä ympäristössä, joissa työntekijät päivittäin työskentelevät. (Barrow & Mosley, 

2005, 160.) 

 

Yllä mainitut 12 tekijää ovat tärkeitä osia sisäisen työnantajakuvan rakentamisessa ja 

kehittämisessä. 12 tekijän yhdistelmä varmistaa, että sisäinen työnantajakuva on 

yhdenmukainen yrityksen työnantajakuvan arvolupauksen kanssa, lisäksi niiden avulla 

pystyy myös erottautumaan kilpailijoista. Jokaisen organisaation tulee määritellä tekijät, 

jotka auttavat organisaation työkokemusta erottautumaan juuri niille ihmisille, joita 

organisaatio tarvitsee ja haluaa eniten rekrytoida ja pitää yrityksessä. 

 

2.2 Työntekijän sitoutuminen 
 

2.2.1 Mitä on työntekijän sitoutuminen? 

 
Työntekijöiden sitoutumisesta on jo useita määritelmiä ja niitä on vielä enemmän tulossa, 

sillä se on suhteellisen uusi käsite. Tutkijat lähestyvät sitä usein eri tavoin ja määrittelevät 

sen eri tavalla. (Claxton, 2014; Robinson, Perryman & Hayday, 2004) 

 

Käsite työntekijän sitoutuminen juontaa juurensa Kahnin (1990) tutkimuksesta. Hän 

puhui henkilökohtaisesta sitoutumisesta (personal engagement). Kahnin mukaan käsite 

tarkoittaa organisaation työntekijöiden itsensä valjastamista omaan työhönsä. Sitoutunut 

työntekijä on tiedollisesti, fyysisesti ja psyykkisesti läsnä suorittaessaan organisatorista 

rooliaan. (Claxton, 2014, 150; Kahn, 1990, 694.) 

 

Työntekijän sitoutumista on myös määritelty positiivisena, täyttävänä, työhön liittyvänä 

tilana, jolle ominaista on elinvoima, omistautuminen ja uppoutuminen. Kun työntekijä on 

sitoutunut, hän on positiivisesti läsnä suorittaessaan työtään, kokee positiivisia tunteita ja 
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merkityksellisiä yhteyksiä toisiin organisaation jäseniin. (Claxton, 2014, 150; Schaufeli, 

Salannova, Gonzalez-Roma & Bakker, 2002, 74; Truss, Soane, Edwards, Wisdom, Croll 

& Burnett, 2006.) 

 

Vaikka määritelmiä on monia, yhteistä määritelmille on työntekijän positiivinen olotila, 

läsnäolon tärkeys ja yhteys toisiin organisaation jäseniin. Tässä tutkielmassa työntekijän 

sitoutumista (employee engagement) ja työhön sitoutumista (work engagement) käytetään 

synonyymeinä. Työntekijän sitoutumisen käsitteen tarkempaan määrittämiseen käytän 

kolmea eri teoriaa, joista kaksi ensimmäistä ovat hyvin tunnettuja ja käytettyjä 

akateemisessa maailmassa. 

 

2.2.2 Kahnin henkilökohtaisen sitoutumisen ja sitoutumattomuuden malli 

 

Työntekijän sitoutumisen käsite juontaa juurensa Kahnin (1990) tekemään tutkimukseen. 

Artikkelissaan Kahn määrittelee työhön sitoutumiselle kaksi eri muotoa henkilökohtainen 

sitoutuminen ja henkilökohtainen sitoutumattomuus (personal disengagement). Näissä 

kahdessa käsitteessä on kyse siitä, mitä ihminen tuo esille tai jättää tuomatta esille 

työpaikalla ja omassa työsuorituksessaan. Ihminen voi tuoda itseään esille fyysisesti, 

tiedollisesti ja psyykkisesti. (Kahn, 1990, 694.) 

 

Kahnin (1990, 700) mukaan, kun työntekijä on henkilökohtaisesti sitoutunut, hän 

ilmaisee parhaimpia puolia itsestään työroolissaan ja työpaikalla. Ihmisillä on tiettyjä 

parhaiden puolien ulottuvuuksia ja annettaessa sopivat olosuhteet ihmiset ilmaisevat ne 

työtään suorittaessa. Näiden ulottuvuuksien saavuttaminen vaatii oman energian 

laittamista työtehtäviin fyysisesti, kognitiivisesti ja emotionaalisesti. Sitoutunut 

työntekijä on fyysisesti osallinen työtehtävissään, kognitiivisesti valppaana ja 

empaattisesti yhteydessä työhön, joka ilmaisee hänen ajatuksiaan, luovuutta, uskomuksia, 

arvoja ja yhteyttä toisiin työntekijöihin. Henkilökohtainen sitoutumattomuus on 

henkilökohtaisen sitoutumisen vastakohta. Siinä ihminen ei tuo parhaimpia puoliaan 

esille eikä hän ole fyysisesti, kognitiivisesti tai emotionaalisesti läsnä. Sitoutumattomalta 

työntekijältä puuttuu nämä edellä mainitut sitoutuneen työntekijän ominaisuudet. (Kahn, 

1990, 700–701.) 
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Sitoutumisen Kahn (1990,703) jakaa kolmeen psykologiseen tilaan: psykologinen 

merkityksellisyys (psychological meaningfulness), psykologinen turvallisuus 

(psychological safety) ja psykologinen saatavuus (psychological availability). Nämä 

olotilat määrittävät sen, miten ihmiset täyttävät roolinsa organisaatiossa. Seuraavien 

kolmen kysymysten perusteella työntekijät tietämättään määrittävät oman sitoutumisen 

tai sitoutumattomuuden työhönsä. Miten merkityksellistä minulle on tuoda itseni esille 

tässä suorituksessa? Miten turvallista on tehdä niin? Miten saatavissa olen tehdäkseni 

niin? 

 

Psykologisen merkityksellisyyden Kahn määrittelee tunteeksi, jossa ihminen saa 

vastinetta panokselle, jonka hän on työhönsä laittanut: fyysisenä, kognitionaalisena ja 

emotionaalisena energiana. Ihmiset kokevat merkityksellisyyden tunnetta, kun he 

tuntevat itsensä hyödyllisiksi, arvokkaiksi, pystyvät antamaan itsestään työlle ja toisille 

ihmisille työtä tehdessä ja myös saamaan työstä paljon irti. Merkityksettömyyden 

tunnetta syntyy, kun näitä tunteita ei koeta. Työtehtävien ominaisuudet, työroolien 

ominaisuudet ja erilaiset vuorovaikutukset työssä vaikuttavat psykologiseen 

merkityksellisyyteen. (Kahn, 1990, 703–704.) 

 

Yksilö tuntee merkityksellisyyden tunnetta, kun hän tekee työtä, joka on haastavaa, 

luovaa, vaihtelevaa, itsenäistä ja jossa on selkeä työnjako. Organisaation jäsenet kokevat 

merkityksellisyyden tunnetta houkuttelevissa rooleissa, joissa heillä on mahdollisuus 

ilmaista itseään ja tuoda omat parhaat puolet esiin. Ihmiset kokevat merkityksellisyyden 

tunnetta myös työssä tapahtuvissa vuorovaikutuksissa. Tätä tapahtuu, kun työ sisältää 

palkitsevaa vuorovaikutusta asiakkaiden tai muiden työntekijöiden kanssa. 

Merkityksellisissä vuorovaikutuksissa yksilö tuntee itsensä arvokkaaksi ja arvostetuksi. 

(Kahn, 1990, 704–707.) 
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Taulukko 1 Mukaillen Kahn (1990, 705) Psykologinen merkityksellisyys 

Psykologinen merkityksellisyys  

Tehtävien ominaisuudet Haastavuus, luovuus, vaihtelevuus,  

autonomia, selkeä kuvaus  

toimintamalleista ja tavoitteista 

Roolien ominaisuudet Houkuttelevat roolit, mahdollisuus  

ilmaista itseään, mahdollisuus tuoda omat 

parhaat puolet esiin 

Vuorovaikutukset työssä Palkitseva ihmisten välinen  

vuorovaikutus, joko asiakkaiden tai 

työntekijöiden kanssa, sisältää  

henkilökohtaisia ja ammatillisia  

elementtejä, arvokas ja arvostettu olo 

 

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa tuntemusta pystyä ilmaisemaan itseään työroolissa, 

ilman, että tarvitsee pelätä negatiivisia seurauksia omalle minäkuvalle, statukselle tai 

uralle. Turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta sitoutumista vahvistaa ymmärrys siitä, mikä 

on sallittua ja mitkä ovat oman käytöksen seuraukset. Ihmisten väliset suhteet, ryhmän 

dynamiikka, johtamisen tyylit ja prosessit sekä organisatoriset normit vaikuttavat 

psykologisen turvallisuuden tunteeseen. (Kahn, 1990, 708.) 

 

Ihmisten väliset suhteet, jotka ovat luottamuksellisia, avoimia, antavat tukea ja 

turvallisuuden tunnetta vaikuttavat positiivisesti psykologisen turvallisuuden tunteeseen. 

Turvallisuuden tunnetta kasvattaa myös ryhmän dynamiikka, jossa voi turvallisesti 

ilmaista itseään. Turvallisuuden tunnetta tukee joustava, luottamuksellinen, 

johdonmukainen ja pätevä johtaminen, jossa saa tukea esimieheltä. Myös organisatoriset 

normit vaikuttavat psykologisen turvallisuuden tunteeseen. Toiminta, jossa toimitaan 

organisaation asettamien rajojen sisäpuolella vaikuttaa positiivisesti turvallisuuden 

tunteeseen. Normit ovat jaettuja odotuksia hyväksyttävästä käyttäytymisestä systeemin 

sisällä (Kahn, 1990, 712; Hackman, 1986). (Kahn, 1990, 708–713.) 
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Taulukko 2 Mukaillen Kahn (1990, 705) Psykologinen turvallisuus 

Psykologinen turvallisuus  

Ihmisten väliset suhteet Tuki, luottamus, avoimuus,  

turvallisuuden tunne 

Ryhmän dynamiikka Epäviralliset alitajuiset roolit, voi  

turvallisesti ilmaista itseään 

Johtamisen tyylit ja prosessit Tuki, joustavuus, luottamus,  

johdonmukaisuus, pätevyys 

Organisatoriset normit Toimitaan organisaation asettamien  

rajojen sisäpuolella 

 

Psykologinen saatavuus vaatii yksilöltä fyysisiä, emotionaalisia ja psykologisia 

voimavaroja, jotta yksilö voi henkilökohtaisesti sitoutua työhönsä tiettynä hetkenä. 

Saatavuutta kuvaa ihmisen valmius sitoutumiseen huomioiden häiriötekijät, joita yksilöt 

voivat kokea työssä ja työn ulkopuolella. Näitä ovat fyysisen energian puute, 

tunneperäisen energian puute, yksilön epävarmuus ja yksilön työn ulkopuolinen elämä. 

(Kahn, 1990, 714.) 

 

Yksilö ei ole valmis sitoutumaan tilanteissa, joissa hän on fyysisesti uupunut. Vastaavasti 

myös emotionaalinen energia vaikuttaa sitoutumiseen. Ihmisen tulee tuntea olonsa 

itsevarmaksi, ilmaistakseen itseänsä sosiaalisissa järjestelmissä (Kahn, 1990, 715; 

Gustafson & Cooper, 1985). Epävarmuus häiritsee yksilön psykologista saatavuutta ja 

vaikuttaa negatiivisesti sitoutumiseen. Työn ulkopuolinen elämä voi vaikuttaa 

psykologiseen saatavuuteen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Se vaikuttaa kielteisesti, 

jos yksilöt ovat liian keskittyneitä ulkopuolisen elämän tapahtumiin ja vie tätä kautta 

energiaa, jonka yksilö voisi käyttää työhönsä. Kahnin (1990) mukaan puolestaan 

onnistumiset ulkopuolisessa elämässä voivat kuitenkin antaa energiaa omaan 

roolisuoritukseen työpaikalla. (Kahn, 1990, 714–717.) 
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Taulukko 3 Mukaillen Kahn (1990, 705) Psykologinen saatavuus 

Psykologinen saatavuus  

Fyysiset energiat Olemassa olevat tasot fyysisistä  

resursseista 

Emotionaaliset energiat Olemassa olevat tasot emotionaalisista 

resursseista 

Epävarmuus Luotto omiin kykyihin ja statukseen,  

itsetietoisuus, epävarmuus 

Työn ulkopuolinen elämä Ongelmat työn ulkopuolisessa elämässä 

 

Kahnin teorian mukaan sitoutumiseen vaikuttavat nämä kolme psykologista ulottuvuutta. 

Jos työntekijä tuntee merkityksellisyyden tunnetta, turvallisuuden tunnetta ja kokee 

olevansa psykologisesti saatavilla, pystyy hän sitoutumaan. Näiden kolmen eri 

ulottuvuuden saavuttaminen, vaatii monien eri tekijöiden onnistumista niin työelämässä 

kuin työelämän ulkopuolella. 

 

2.2.3 Työn vaatimusten ja -voimavarojen malli 

 

Työn vaatimusten ja -voimavarojen mallin (The Job Demands-Resources model) avulla 

voidaan myös tutkia sitoutumista. Malli perustuu ajatukseen siitä, että jokaisessa työssä 

on työstressiin liitettäviä tekijöitä. Nämä tekijät voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: 

työn vaatimuksiin ja työn voimavaroihin. Mallin avulla voidaan tarkastella erilaisia 

työympäristöjä riippumatta tietyistä työn vaatimuksista ja -voimavaroista. Mallia voidaan 

käyttää työntekijän hyvinvoinnin ja suorituksen edistämiseen. (Bakker & Demerouti, 

2007, 310–312.) Hakanen (2009) on suomentanut työn vaatimusten ja työn voimavarojen 

mallin TV-TV -malliksi. 

 

Työn vaatimukset viittaavat työn fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin 

tekijöihin, jotka vaativat fyysistä tai psykologista työskentelyä, jotka puolestaan 

aiheuttavat yksilölle fyysisiä tai psykologisia kustannuksia. Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi korkea työpaine, epäsuotuisa fyysinen ympäristö ja emotionaalisesti vaativat 

vuorovaikutukset asiakkaiden kanssa. Työn vaatimuksen tekijät eivät välttämättä ole 

negatiivisia, mutta ne voivat muuttua stressiä aiheuttaviksi tekijöiksi, jos ne vaativat 
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työskentelyä, mistä työntekijä ei ole vielä palautunut (Meijman & Mulder, 1998). (Bakker 

& Demerouti, 2007, 312.) 

 

Työn voimavarat ovat puolestaan fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia 

tekijöitä, jotka ovat hyödyllisiä yksilölle saavuttaakseen työn tavoitteita. Työn 

voimavarat myös vähentävät työn vaatimuksen kuormitusta, yksilön fysiologisia ja 

psykologisia kustannuksia, edistää henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä. 

Voimavaroja voi olla esimerkiksi organisaatio (palkka, ura, mahdollisuudet, 

työnturvallisuus), sosiaaliset suhteet (esimiehen ja työkavereiden tuki, tiimihenki), 

työnorganisointi (selkeys, osallistuminen päätöksentekoon) ja työtehtävät (taitojen 

laajuus, tehtäväidentiteetti, tehtävän merkitys, autonomisuus, palaute). Sosiaalinen tuki 

on yksi tunnetuimmista voimavaroista työn rasitusta vastaan (Bakker & Demerouti, 2007, 

314; Haines, Hurlbert & Zimmer, 1991; Johnson & Hall, 1988). Voimavarat ovat 

välttämättömiä työn vaatimusten kannalta, mutta myös tärkeitä itsessään. (Bakker & 

Demerouti, 2007, 312–314.) Kuvio 5 havainnollistaa TV-TV -mallia. 

 

 
Kuvio 5 Mukaillen Bakker & Demerouti (2007, 313) Työn vaatimusten ja työn 

voimavarojen malli 

 

TV-TV -malli jakautuu kahteen eri prosessiin, jotka selittävät sitoutumisen ja loppuun 

palamisen suhdetta. Malli sisältää terveydenheikentymisprosessin, jossa korkeat työn 
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vaatimukset johtavat työuupumukseen ja sitä kautta terveyden heikentymiseen ja 

motivaatioprosessiin, jossa riittävät työn voimavarat johtavat työn imuun ja sitä kautta 

myönteisiin yksilöllisiin ja organisatorisiin seurauksiin. (Hakanen, 2009, 17.) 

Terveydenheikentymisprosessissa huonosti suunniteltu työ, kuten ylityö ja 

emotionaaliset vaatimukset rasittavat työntekijän fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja sekä 

saattavat johtaa energian puutteeseen ja terveysongelmiin. Motivaatioprosessissa 

puolestaan työn voimavarat ovat motivaatiota nostavia ja johtavat työnimuun, alhaiseen 

kyynisyyteen ja sitä kautta upeaan suoritukseen työpaikalla. Motivaatioprosessi voi olla 

sisäinen tai ulkoinen. Sisäinen motivaatioprosessi kasvattaa omaa oppimista, kasvua ja 

kehitystä. Ulkoinen motivaatioprosessi puolestaan auttaa saavuttamaan työn tavoitteet. 

Liialliset työn vaatimukset ovat terveyden kannalta haitallisia ja johtavat rasitukseen ja 

huonoihin tuloksiin organisaatiossa, mutta niistä aiheutuvaa haittaa voidaan lieventää 

työn runsailla voimavaroilla. Stressiä esiintyy tilanteissa, joissa on suuret työn 

vaatimukset ja vähäiset työn voimavarat. Riittävät työn voimavarat johtavat puolestaan 

motivaatioon ja sitä kautta sitoutumiseen ja positiivisiin organisaation tuloksiin. Työn 

vaatimusten ja voimavarojen välinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää rasituksen ja 

motivaation kehittämisessä. (Bakker & Demerouti, 2007, 313–314.) 

 

TV-TV -mallia on myös kritisoitu ja kyseenalaistettu. Crawford, LePine ja Rich (2010) 

tutkivat TV-TV -mallin avulla työolosuhteiden vaikutuksia työntekijän sitoutumiseen ja 

loppuun palamiseen. Tutkimuksessa kyseenalaistettiin mallin näkemys siitä, että työn 

vaatimukset eivät kasvata työntekijän sitoutumista. Crawfordin ym. (2010) tutkimus 

osoitti, että työn vaatimukset voidaan liittää kasvavaan loppuun palamiseen ja työn 

voimavarat puolestaan lisääntyvään sitoutumiseen. Työn voimavarat myös vähentävät 

loppuun palamisen riskiä. Tutkimus osoitti, että työn vaatimusten luonne riippuu 

kuitenkin siitä, miten työntekijät ne arvostavat. Työn vaatimukset voivat vaikuttaa 

työntekijän sitoutumiseen positiivisesti, silloin kun on kyse vaatimuksista, jotka yksilö 

tuntee haasteina. Puolestaan vaatimukset, jotka tunnetaan esteinä, vaikuttivat 

negatiivisesti työntekijän sitoutumiseen. (Crawford ym., 2010, 846.) 

 

Käyttäen TV-TV -mallia tutkimustulokset ovat osoittaneet, että työn voimavarat 

erityisesti vaikuttavat motivaatioon ja työhön sitoutumiseen silloin, kun työn vaatimukset 

ovat korkealla (Bakker & Demerouti, 2007, 315; Hakanen, Bakker & Demerouti, 2005). 

Hyvä suhde omaan esimieheen ja esimiehen tuki lievittää työn vaatimusten, kuten työn 
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ylikuormituksen vaikutuksia rasitukseen. Johtajan arvostus ja tuki auttavat työn 

vaatimuksia vastaan, parantaa suoritusta ja suojaa sairaudelta (Bakker & Demerouti, 

2007, 315; Väänänen, Toppinen-Tanner, Kalimo, Mutanen, Vahtera & Peiró, 2003). 

Myös ammattitaidon ja työkyvyn vaihtelevuus tehostaa työhön sitoutumista, kun työn 

laatu oli korkea. (Bakker & Demerouti, 2007, 315–319.)  

 

2.2.4 Työntekijän sitoutumisen teoreettinen malli 

 

Sekä Kahnin (1990) että Bakkerin ja Demeroutin (2007) teoriaa työntekijän 

sitoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä tukee Ranan, Ardichvilin ja Tkachenkon 

(2014) kehittämä teoreettinen malli työntekijän sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä ja 

sen tuloksista. 

 

Teorian mukaan työntekijän sitoutumiseen vaikuttaa positiivisesti työn suunnittelu ja sen 

ominaisuudet (merkityksellinen ja haastava työ, riittävä palkka ja palkkiot), suhteet 

esimieheen ja työkavereihin (tukea antavat suhteet ja työkavereiden sosiaalinen tuki), 

työpaikan ympäristö (fyysiset resurssit, tukea antava työpaikan ilmapiiri, käsitys 

turvallisuudesta, kollektiivisesti sitoutunut työpaikka) ja henkilöstön kehittämisen 

käytännöt (organisaation kehittäminen, koulutus, osaamisen kehittäminen, urakehitys). 

Välittävinä tekijöinä toimivat myös työn vaatimukset, joita ovat työn määrä, ryhmäpaine 

ja yksilölliset ominaisuudet. Yksilöllisiä ominaisuuksia puolestaan ovat proaktiivinen 

persoonallisuus, optimismi, korkea itsetunto ja luotto omiin kykyihin. Nämä tekijät 

vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen, joka esiintyy kognitiivisina, emotionaalisina ja 

fyysisinä tiloina. Työntekijän sitoutuminen puolestaan vaikuttaa työn suoritukseen, 

organisaatiokansalaiskäyttäytymiseen ja vähentää työssä lopettamisen aikomuksia. (Rana 

ym., 2014, 252.) Kuvio 6 havainnollistaa teoreettista mallia työntekijän sitoutumiseen 

vaikuttavista tekijöistä ja sitoutumisen tuloksista. 
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Kuvio 6 Mukaillen Rana ym. (2014, 252) Teoreettinen malli työntekijän sitoutumiseen 

vaikuttavista tekijöistä ja sen tuloksista 

 

Tämä malli ei ota huomioon työelämän ulkopuolisia tekijöitä, joilla voi olla myös 

vaikutusta sitoutumiseen ja joka esiintyy molemmissa aiemmin esitetyissä malleissa.  

 

Niin kuin edellä mainittujen teorioiden perusteella huomataan, työntekijän sitoutumiseen 

vaikuttavat monet eri tekijät. Nämä kolme teoriaa määrittelevät työntekijän sitoutumisen 

hieman eri tavalla ja lähestyvät sitä eri näkökulmista, mutta niistä on kuitenkin selkeästi 

löydettävissä tiettyjä sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka toistuvat kaikissa kolmessa 

teoriassa. Seuraavassa luvussa teen yhteenvedon työntekijän sitoutumiseen vaikuttavista 

tekijöistä. 

 

2.2.5 Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 
 

Ihmisten väliset suhteet ja sosiaalinen tuki korostuvat kaikissa kolmessa teoriassa. 

Suhteilla sekä esimieheen ja työkavereihin on suuri vaikutus työntekijän sitoutumiseen. 

Positiivisesti sitoutumiseen vaikuttaa nimenomaan suhteet, jotka ovat kannustavia, 
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luotettavia, avoimia ja antavat sekä tukea että turvallisuuden tunnetta. Tämän kaltaisissa 

suhteissa ihminen uskaltaa yrittää, ilmaista itseään, tuoda esille omia mielipiteitään ja 

ideoita ilman, että tarvitsee pelätä epäonnistumista. Tukea antavat suhteet tuovat yksilölle 

turvallisuuden tunnetta ja ne nähdään myös työn voimavarana, joka estää rasitusta ja 

loppuun palamista sekä edistää motivaatioprosessia, joka johtaa lopulta työnimuun ja 

sitoutumiseen. 

 

Johtamisella ja esimiehen käyttäytymisellä on myös suuri rooli työntekijän 

sitoutumisessa. Johtamisen tulisi olla työntekijöitä kannustavaa, joustavaa ja 

työntekijöihin pitäisi pystyä luottamaan sekä antamaan heille myös omaa rauhaa ja 

päätäntävaltaa työnteossa. Esimiestyön tulee kuitenkin olla johdonmukaista ja asettaa 

selkeät toimintatavat ja tavoitteet. 

 

Sitoutumiseen vaikuttaa myös työtehtävien ja työroolien ominaisuudet. Työtehtävien 

tulee olla tarpeeksi haastavia, vaihtelevia, työssä täytyy olla itsenäisyyttä ja tehtävien 

toimintamallien selkeästi esitettyjä. Puolestaan työroolien tulisi olla houkuttelevia, joissa 

on mahdollisuus ilmaista itseään ja tuoda itsestään ne parhaimmat puolet esiin. 

Osallistuminen päätöksentekoon lisää merkityksellisyyden tunnetta ja sitä kautta 

vaikuttaa positiivisesti sitoutumiseen. Myös palautteen saamisella on suuri merkitys työn 

voimavarana ja itsensä kehittämisessä organisaation roolia suorittaessaan. 

 

Organisaatio ja työympäristö nähdään sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. 

Organisaatio, jossa on mahdollisuus urakehitykseen ja joka luo turvallisuuden tunnetta 

antaa mahdollisuuden sitoutumiseen. Toimiminen organisaation rajojen sisäpuolella 

organisaation normien mukaisesti ja organisaation kehittäminen tukee sitoutumista. 

Tukea antava työpaikan ilmapiiri, työpaikan fyysiset resurssit, koulutus ja kehitys antavat 

voimavaroja työhön ja motivaatioprosessiin. 

 

Ihmisen yksilöllisillä ominaisuuksilla on myös suuri merkitys sitoutumisprosessissa. 

Ihminen, joka on optimisminen, jolla on korkea itsetunto ja usko omiin kykyihin, pystyy 

sitoutumaan. Puolestaan epävarmuus itsestä ja omista taidoista vaikuttaa sitoutumiseen 

negatiivisesti. Myös yksilön fyysisen ja tunneperäisen energian puute vaikuttaa 

negatiivisesti sitoutumiseen. Jos yksilö kokee, ettei ole palautunut kunnolla edellisestä 
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työtehtävästä, kokee hän rasitusta, joka voi johtaa terveysongelmiin ja jopa loppuun 

palamiseen. 

 

Yksilön ulkopuolisella elämällä voi olla joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus 

sitoutumiseen työpaikalla. Onnistumiset työnulkopuolisessa elämässä vaikuttavat 

positiivisesti ja toimivat työn voimavaroina. Puolestaan negatiiviset asiat, jotka vievät 

yksilön keskittymistä pois työtehtävistä vaikuttavat negatiivisesti sitoutumiseen. 

 

Taulukko 4 Työntekijän sitoutuminen 

Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat 
tekijät 

 

Ihmisten väliset suhteet Esimies, muut työntekijät, tuki, 
avoimuus, kannustus, luottamus, 
turvallisuuden tunne 

Johtaminen ja esimies Kannustava, joustava, luottava,  
johdonmukainen esimiestyö 

Työtehtävien ja työroolien 
ominaisuudet 

Haastavuus, luovuus, autonomia, selkeä 
kuvaus toimintamalleista ja tavoitteista; 
houkuttelevat roolit, mahdollisuus 
ilmaista itseään, päätöksentekoon  
osallistuminen 

Organisaatio ja työympäristö Organisaation kehitys, koulutukset,  
urakehitys, tukea antava ilmapiiri,  
fyysiset resurssit 

Yksilön ominaisuudet Optimismi, itsevarmuus, luotto omiin  
kykyihin ja statukseen 

Työn ulkopuolinen elämä Onnistumiset 
 

Taulukkoon 4 on koottu kolmen esitetyn teorian perusteella kuusi tekijää, joilla on suurin 

positiivinen vaikutus työntekijän sitoutumiseen. Tekijät ovat ihmisten väliset suhteet, 

johtaminen ja esimies, työtehtävien ja työroolien ominaisuudet, organisaatio ja 

työympäristö, yksilön ominaisuudet sekä työn ulkopuolinen elämä. 

 

2.3 Yhteenveto ja teoreettinen viitekehys 
 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sisäisen työnantajakuvan ja 

työntekijän sitoutumisen vaikuttavien tekijöiden ympärille. Tässä kappaleessa esiteltäviä 

taulukoita käytetään hyväksi myös tutkimuksen tuloksia analysoidessa ja johtopäätöksiä 
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tehdessä neljännessä ja viidennessä luvuissa. Viidennessä luvussa haastattelujen tuloksia 

vertaillaan taulukoissa esitettyihin kategorioihin.  

 

Työnantajakuva voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työnantajakuvaan. Ulkoisella 

työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, mikä organisaation ulkopuolisilla tahoilla on 

organisaatiosta. Ulkoinen kuva on myös ensimmäinen osa sisäistä työnantajakuvaa, jonka 

pohjalta sisäinen työnantajakuva alkaa rakentumaan organisaation jäsenille. Sisäisellä 

työnantajakuvalla puolestaan tarkoitetaan sitä, miten organisaation työntekijät näkevät ja 

kokevat organisaation työnantaja. Työnantajakuva voi muodostua yksilölle joko 

positiiviseksi tai negatiiviseksi perustuen yksilön omaan kokemukseen, yksilön ja 

organisaation väliseen kommunikaatioon tai kuulopuheeseen. Yritykset käyttävät 

työnantajakuvaa houkutellakseen potentiaalisia työntekijöitä ja varmistaakseen, että 

nykyiset työntekijät pysyvät organisaatiossa ja ovat sitoutuneita yrityksen kulttuuriin ja 

strategiaan. Työnantajakuvaan sisältyy selkeän kuvan edistäminen yrityksestä sekä sen 

sisäpuolella että ulkopuolella siitä, mikä tekee kyseisestä yrityksestä erilaisen ja 

houkuttelevan työnantajana. Positiivisella työnantajakuvalla organisaatio saa parhaita 

mahdollisia työntekijöitä organisaatioon ja positiivinen sisäinen työnantajakuva usein 

myös edistää työntekijöiden halua pysyä organisaatiossa.  

 

Sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat monet eri tekijät. Taulukkoon 5 on koottu 

tekijöitä, joiden avulla sisäinen työnantajakuva muodostuu yksilölle. Nämä tekijät ovat 

jaoteltu kahteen eri kategoriaan: organisaatiotason ja paikallisten käytäntöjen tekijöihin. 

Sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat seuraavat kuusi organisaatiotason tekijää: 

ulkoinen maine, sisäinen viestintä, johtoryhmä, arvot ja yhteiskuntavastuu, sisäiset 

mittausjärjestelmät sekä sisäiset tukipalvelut. Paikallisten käytäntöjen tekijät ovat 

seuraavat: rekrytointi ja perehdytys, lähiesimiestyö, suorituksen johtaminen, koulutus ja 

kehittäminen, palkitseminen ja tunnustaminen sekä työympäristö.  
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Taulukko 5 Sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat tekijät 

Sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat tekijät 

Organisaatiotaso Paikalliset käytännöt 

Ulkoinen maine Rekrytointi ja perehdytys 

Sisäinen viestintä Lähiesimiestyö 

Johtoryhmä Suorituksen johtaminen 

Arvot ja yhteiskuntavastuu Koulutus ja kehittäminen 

Sisäiset mittausjärjestelmät Palkitseminen ja tunnustaminen 

Sisäiset tukipalvelut Työympäristö 

 

Työntekijän sitoutuminen on positiivinen ja toivottava yksilön työhön liittyvä tila 

työntekijällä. Sitoutumiselle on ominaista elinvoiman, omistautumisen ja uppoutumisen 

tunne. Sitoutunut työntekijä on tiedollisesti, fyysisesti ja psyykkisesti läsnä työtä 

suorittaessa, kokee positiivia tunteita ja merkityksellisiä yhteyksiä toisiin organisaation 

jäseniin. Sitoutuminen tarkoittaa työntekijälle osallistumista, sitoutuneisuutta, intohimoa, 

keskittynyttä työskentelyä ja energisyyttä työtä tehdessään. Sitoutuneet työntekijät ovat 

voimavara organisaatioille, sillä he ovat omistautuneita työlleen, joka johtaa 

tehokkuuteen. Sitoutuneet työntekijät myös todennäköisemmin pysyvät organisaatiossa 

pidempään. Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, joista teorioissa 

eniten esille nousseet on koottu taulukkoon 6. 

 

Taulukko 6 Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

Ihmisten väliset suhteet 

Johtaminen ja esimiestyö 

Työtehtävien ja työroolien ominaisuudet 

Organisaatio ja työympäristö 

Yksilön ominaisuudet 

Työn ulkopuolinen elämä 

 

Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat monet samat tekijät, jotka vaikuttavat myös 

sisäiseen työnantajakuvaan. Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ovat 

kategorisoitu seuraavasti: ihmisten väliset suhteet, johtaminen ja esimiestyö, työtehtävien 
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ja työroolien ominaisuudet, organisaatio ja työympäristö, yksilön ominaisuudet sekä 

työnulkopuolinen elämä.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
KOHDE 
 

 

3.1 COVID-19 -kriisi 
 

3.1.1 Mikä on kriisi? 

 
Gundelin (2005) mukaan kriisejä voi tunnistaa kahdella eri tapaa, sen ennakoitavuuden 

ja vaikutettavuuden perusteella. Kriisi on ennakoitavissa, jos sen paikka, aika tai etenkin 

tapa esiintyä on tiedossa ainakin kolmannelle toimivaltaiselle osapuolelle, ja sen 

toteutuman todennäköisyyttä ei jätetä huomiotta. Puolestaan katastrofiin tai kriisiin 

voidaan vaikuttaa, jos vastaukset tapahtumien kulun tai vahinkojen vähentämiseksi 

kriisin syitä torjumalla ovat tiedossa ja toteutettavissa.  (Gundel, 2005, 109.) Gundel 

(2005) esittää kriisimatriisin kuviossa 7, jossa hän jakaa kriisit neljään eri kategoriaan 

niiden ennustettavuuden ja vaikutettavuuden perusteella. 

 

 
Kuvio 7 Mukaillen Gundel (2005, 112) Kriisimatriisi 

 

Kriisit, jotka ovat helposti ennustettavissa ja joihin on helppo vaikuttaa ovat tavallisia 

kriisejä. Puolestaan kriisit, jotka ovat vaikeasti ennustettavissa, mutta joihin on helppo 

vaikuttaa ovat odottamattomia kriisejä. Hankaliksi kriiseiksi kutsutaan kriisejä, jotka ovat 

helposti ennustettavissa, mutta joihin on vaikea vaikuttaa. Neljäs kriisi on 
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fundamentaalinen kriisi, joka on vaikeasti ennustettavissa ja johon on vaikea vaikuttaa. 

(Gundel, 2005, 112.)  

 

3.1.2 Case COVID-19 

 

Maaliskuussa 2020 suurinta osaa maailmaa ja maailmantaloutta järisytti Kiinasta peräisin 

oleva COVID-19 pandemia. Koronaviruspandemian vuoksi maailmalla tehtiin paljon 

merkittäviä toimenpiteitä ja sen vuoksi maailmantalous koki yhtäkkiä äkkipysäytyksen. 

Toimenpiteet taudin leviämisen pysäyttämiseksi ja kuluttajien varovaisuus ovat 

pienentäneet taloudellista aktiviteettia nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tuotanto 

ja kulutus supistuivat äkillisesti ja voimakkaasti. Koronalla on ollut myös erittäin suuri 

vaikutus yrityksiin ja työllisyyteen etenkin ihmiskontakteissa oleviin palvelualoihin, 

joissa työllisyys on romahtanut. (Korhonen & Virolainen, 2020; Euro & Talous, 2020.) 

Korona on tuonut paljon epävarmuutta ja suuria muutoksia työelämään ja työpaikoille. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtaisena oletuksena oli, että koronaviruksesta johtuneet 

toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkityksellisesti siihen, miten työntekijät työnantajansa 

näkevät ja millaiseksi he kokevat olonsa työpaikalla. Tässä tutkimuksessa tutkitaan sitä, 

miten korona on vaikuttanut sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen. 

 

Gundelin (2005) kriisimääritelmän mukaan COVID-19 -kriisi on fundamentaalinen 

kriisi, koska COVID-19 -kriisi ei ollut ennustettavissa ja yksittäisen yrityksen on hyvin 

vaikea vaikuttaa sen tuomiin muutoksiin ja haasteisiin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan 

COVID-19 -kriisin tuomia haasteita sisäiseen työnantajakuvaan ja sitoutumisen 

teemoihin liittyen. Termeistä COVID-19 ja COVID-19 -kriisistä käytetään tässä 

tutkimuksessa myös termejä korona ja koronakriisi. 

 

3.2 Laadullinen tapaustutkimus 
 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 132) mukaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista 

tutkimusta on hankala erottaa toisistaan. Ne nähdäänkin ennemmin toisiaan täydentäviksi 

tutkimussuunniksi kuin toistensa vastakohdiksi. Tässä tutkimuksessa käytettään 

laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on niin sanotun 
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todellisen elämän kuvaaminen. Siinä pyritään käyttämään kokonaisvaltaista 

tiedonhankintaa, aineisto pyritään tuottamaan mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa 

ja siinä yleisesti käytetään ihmistä tiedonkeruun lähteenä. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu eikä esimerkiksi 

tiettyjen teorioiden tai hypoteesien testaaminen. Tutkijan on tarkoitus tutkimuksellaan 

saada selville odottamattomia seikkoja. Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia 

tutkimusmenetelmiä, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tässä tutkimuksessa 

tutkimusmenetelmäksi on valittu teemahaastattelu. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa 

kohdejoukko valitaan tietyin tarkoituksin eikä satunnaisesti. Laadullisen tutkimuksen 

voidaan ajatella olevan joustava ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 

edistyessä, myös suunnitelmia saatetaan herkästi muuttaa. (Hirsjärvi ym., 2007, 132–

160.) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on tapaustutkimus eli case study, joka antaa 

yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa jostain tietystä tapauksesta, ja sen tavoite on kuvata 

ilmiötä. Tapaustutkimuksessa valitaan tilanne, tapaus tai joukko tapauksia, joiden 

kohteena on yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteena voi 

olla esimerkiksi prosessi tai tietty yksittäistapaus suhteessa ympäristöönsä. 

Tapaustutkimuksen aineisto usein kerätään esimerkiksi haastattelemalla, havainnoimalla 

tai dokumentteja tutkimalla. (Hirsjärvi ym., 2007, 130–131.) Tässä tutkimuksessa 

tapaustutkimuksen ilmiö on COVID-19 -kriisi. 

 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Hirsjärven ym. 

(2007, 199) mukaan haastattelu on ainutlaatuinen menetelmä, sillä siinä ollaan suorassa 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelun suurimpana etuna yleensä pidetään 

sen joustavuutta aineiston keruuvaiheessa. Esimerkiksi haastattelutilanteessa aiheiden 

järjestystä on mahdollista vaihtaa ja haastattelun vastauksia on helpompi tulkita kuin 

kyselylomakkeen. Haastattelun yhteydessä on myös mahdollisuus selventää kysymyksiä 

ja pyytää vastauksiin tarkennuksia. Puolestaan haastattelujen tekeminen on paljon aikaa 

vievämpää kuin kyselylomakkeiden teko. Teemahaastattelu on avoimen ja strukturoidun- 

eli lomakehaastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa haastattelun teemat ovat selvillä, 

mutta kysymysten järjestys ja muodot saattavat vaihdella haastattelun mukaan. (Hirsjärvi 

ym., 2007, 199–201.) 

 



 47 

Teemahaastattelussa valmiiden yksityiskohtaisten kysymysten sijasta, haastattelu etenee 

tiettyjen etukäteen valittujen teemojen mukaan. Tällä lähestymistavalla haastattelussa 

saadaan tutkittavan ääni paremmin kuuluviin. Teemahaastattelua kutsutaan 

puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska kaikille haastateltaville haastattelun 

näkökulma, aihepiirit ja teemat ovat samat. Teemahaastattelu ei ole yhtä vapaa kuin 

syvähaastattelu, mutta se ei myöskään ole yhtä tarkka yksityiskohtaisten kysymysten 

muodon ja järjestyksen suhteen kuin strukturoitu lomakehaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 

2011, 48.)  

 

3.3 Teemahaastattelujen toteutus 

 
Tutkimuksen aineistona on käytetty kahdeksaa teemahaastattelua. Kaikki tutkituista 

henkilöistä ovat saman finanssialan yrityksen työntekijöitä ja työskentelivät haastattelu 

hetkellä tämän yrityksen asiakaspalvelutiimeissä. Tutkittavien taustat ovat erilaisia ja 

haastateltavat ovat työskennelleet erilaisissa tehtävissä kyseisessä yrityksessä. 

Haastateltavien ura yrityksessä vaihtelee yhdestä ja puolesta vuodesta 39 vuoteen. Kaikki 

haastateltavat olivat naisia. Tämä johtuu siitä, että tiimi koostuu pääsääntöisesti 

naishenkilöistä. Tutkittavat ovat eri ikäisiä, 25-60 ikävuoden välillä. Tutkimuksen 

haastatteluja ja haastateltavia koskevat olennaiset tiedot on koottu taulukkoon 7. 
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 Taulukko 7 Haastattelut ja haastateltavat 

Haastateltava Ajankohta Kesto Uran 
pituus 
yrityksessä  

Työtehtävä Haastattelu 
tyyli 

H1 23.11.2020 28.25min 2 vuotta Asiakaspalvelija Skypen 
välityksellä 

H2 24.11.2020 30.55min 2.5 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 

H3 30.11.2020 28.26min 1.5 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 

H4 7.12.2020 19.48min 2.5 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 

H5 8.12.2020 28.21min 12 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 

H6 8.12.2020 45.58min 39 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 

H7 14.12.2020 27.41min 1.5 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 

H8 15.12.2020 20.30min 2 vuotta Asiakaspalvelija Kasvotusten 
 

 

Haastattelut on tehty yhdessä erässä. Kaikki haastattelut on tehty marras- ja joulukuussa 

2020. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina, joissa käytettiin teemahaastattelun 

runkoa. Haastattelun runko löytyy tämän tutkimuksen liitteenä. Seitsemän haastattelua 

suoritettiin kasvotusten yrityksen toimipisteen rauhallisessa neuvotteluhuoneessa ja yksi 

Skypen välityksellä, johtuen koronarajoituksista organisaatiossa. Haastateltavat ovat 

kahdesta eri tiimistä, jotka tekevät täysin samaa työtä, mutta heillä on eri esimiehet. 

Kaikki työntekijät ovat toimineet jo ennen koronaa asiakaspalvelun etäkanavissa eli 

puhelinpalvelussa tai chat-palvelussa. Tiimit työskentelevät kahdessa eri kerroksessa ja 

tiimin jäsenet on sekoitettu kahteen eri kerrokseen, eli kaikki yhden tiimin jäsenet eivät 

ole samassa kerroksessa. Tiimit tekevät kuitenkin tiukasti yhteistyötä keskenään.  

 

Haastatteluihin oli varattu aikaa tunti ja haastattelut kestivät 19.48 minuutista 45.58 

minuuttiin. Haastattelurunkoa ei näytetty haastateltaville etukäteen, ainoastaan 

tutkimuksen nimi kerrottiin haastateltaville haastatteluun kutsuessa. Haastateltaville 

annettiin esitietolomake juuri ennen haastattelun alkua. Esitietolomakkeen tarkoituksena 

oli selventää haastateltavalle tutkimuksen keskeiset käsitteet: sisäinen työnantajakuva ja 
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työntekijän sitoutuminen, jotta he pystyisivät paremmin pohtimaan ajatuksiaan aihepiiriin 

liittyen. Haastateltaville näytetty esitietolomake löytyy myös tämän tutkimuksen 

liitteenä. 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja tästä kerrottiin haastateltaville etukäteen. 

Haastateltaville kerrottiin myös, että haastattelu on anonyymi ja heidän henkilöllisyytensä 

ei tule tutkimuksessa esille. Haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi äänitteiden 

perusteella, joita lähdettiin myöhemmin analysoimaan. 

 

3.4 Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi 

 
Aineiston analysointitapaa olisi hyvä miettiä jo aineistoa kerätessä. Laadullisen aineiston 

analyysiin on olemassa monia eri tapoja. Analyysi alkaakin usein jo haastattelussa. Tämä 

johtuu siitä, että tutkija itse tekee haastattelun ja voi jo haastatellessaan tehdä havaintoja 

ilmiöstä esimerkiksi niiden toistuvuuden perusteella. Aineisto usein myös analysoidaan 

lähellä aineistoa ja kontekstia. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto säilyy usein 

sanallisessa muodossa, usein jopa alkuperäisessä muodossaan. Tutkijan päättely 

laadullisessa tutkimuksessa voi olla joko induktiivista tai abduktiivista. Induktiivisessa 

keskeistä on aineistolähteisyys ja abduktiivisessa puolestaan tutkijalla on joitakin 

valmiita teoreettisia ideoita, joita hän pyrkii aineiston avulla todentamaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa on vähän standardoituja analyysi tekniikoita, joten työskentelytapoja on 

paljon erilaisia. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 189.)  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 78) mukaan sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, 

jonka avulla voidaan tehdä monenlaisia tutkimuksia ja johon melkein kaikki laadullisen 

tutkimuksen analyysimenetelmät jollain tapaa perustuvat. Sisällönanalyysi voidaan jakaa 

kolmeen eri kategoriaan: aineistolähtöinen analyysi, teoriaohjaava analyysi ja 

teorialähtöinen analyysi. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyritään 

kokoamaan teoreettinen kokonaisuus, kun puolestaan teorialähtöinen analyysi nojaa 

johonkin tiettyyn teoriaan tai malliin. Tässä tutkimuksessa käytetään näiden kahden 

analyysin välimuotoa eli teoriaohjaavaa analyysiä. Teoriaohjaavassa analyysissa analyysi 

ei perustu suoraan teoriaan, mutta teoria voi toimia apuna analyysi vaiheessa. Toisin 

sanoen analyysista voidaan tunnistaa aikaisemman tiedon ja teorian vaikutuksen, mutta 
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tarkoitus on ennemminkin etsiä uusia ajatuksia kuin testata vanhoja teorioita. Näin ollen 

tutkija pyrkii yhdistelemään aineistosta esiin nousevia asioita ja olemassa olevaa teoriaa 

toisiinsa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 78–81.) 

 

Varsinaisen analyysin toteuttamiskeinoja, joita myös tässä tutkimuksessa on 

hyödynnetty, ovat Tuomen ja Sarajärven (2018, 79) mukaan luokittelu, teemoittelu ja 

tyypittely. Näiden avulla pyritään jäsentämään aineistoa. Luokittelu on yksinkertaisin 

näistä aineiston järjestämismuodoista. Siinä määritellään luokkia ja lasketaan, kuinka 

monta kertaa kukin luokka esiintyy aineistossa. Teemoittelu voidaan ajatella luokittelun 

kaltaiseksi. Siinä ryhmitellään ja pilkotaan aineistoa eri aihepiirien mukaisesti, jolloin 

siinä painottuu se, mitä mistäkin teemasta on sanottu. Tyypittelyssä aineistosta 

muodostetaan tyyppiesimerkkejä, joka tarkoittaa tiettyä teemaa koskevien näkemysten 

tiivistämistä yleistyksiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 79.) 

 

3.5 Analyysin toteutus 

 
Haastattelujen analysointi aloitettiin tammikuussa 2021. Jokaisen haastattelun jälkeen 

aineistot litteroitiin sanatarkasti erillisiin tiedostoihin, joiden yhteispituudeksi tuli 43 

sivua. Litteroinnit tehtiin aina heti haastattelujen jälkeen, joka helpotti suoritusta, 

haastattelun ollessa vielä tuoreessa muistissa. Sen jälkeen luettiin läpi haastattelujen 

litteroinnit, jonka aikana aloitettiin haastattelujen analyysi käyttämällä luokittelua, jossa 

aineistosta pyritään löytämään erilaisia luokkia ja lasketaan niiden toistuminen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 79). Tämän jälkeen haastattelut luettiin uudestaan ja apuna käytettiin 

teemoittelua, jossa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään eri aihepiirien mukaisesti (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 79). Näiden avulla pystyttiin jäsentelemään aineistosta saatua tietoa ja 

löydöksiä yläteemoihin. Haastatteluja analysoidessa käytettiin värikoodeja. Jokainen 

värikoodi kuvasti jotakin teemaa tai kategoriaa, johon koronalla on ollut vaikutusta.  

Analysoidessa löydettyjen teemojen ja kategorioiden nimityksissä käytettiin hyväksi 

teoreettisessa viitekehyksessä esiintyviä taulukoita sisäisen työnantajakuvan ja 

työntekijän sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämän jälkeen valittiin molemmista 

teemoista kolme eniten esille tullutta kategoriaa, joita tarkastellaan tarkemmin luvussa 

neljä.  
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3.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään usein kahden käsitteen validiteetin ja 

reliabiliteetin avuin. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, että 

tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä siinä on luvattu tutkia. Reliabiliteetti puolestaan 

viittaa tutkimustulosten toistettavuuteen. Näiden käsitteiden käyttöä laadullisissa 

tutkimuksissa on kuitenkin kritisoitu, sillä käsitteet on luotu määrällistä tutkimusta varten 

ja ne on luotu lähinnä määrällisen tutkimusten tarpeisiin. Laadullisessa tutkimuksessa 

usein hylätäänkin nämä termit ja puhutaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnista. (Tuomi & Sarajärvi, 119, 2018.) 

 

Luotettavuuden arvioinnissa painotetaan usein seuraavia osa-alueita: tutkimuksen kohde 

ja tarkoitus, tutkijan oma sitoumus tutkijana tutkimuksessa, aineiston keruu, tutkimuksen 

tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, 

tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen raportointi. Luotettavuuden arvioinnin vuoksi 

näiden kohtien tulee olla täytettyinä ja johdonmukaisuuden vuoksi niiden tulee olla myös 

suhteessa toisiinsa. Tutkimusta arvioitaessa arvioidaan kuitenkin kokonaisuutta, jossa 

tutkimuksen johdonmukaisuus painottuu. (Tuomi & Sarajärvi, 121, 2018.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2011) esittävät, mitä kvalitatiivisessa tutkimuksessa voi käyttää 

reliabiliteetin ja validiteetin sijan. Reliabiliteetin ja validiteetin pois jättämisestä 

huolimatta tutkimuksen tulee pyrkiä siihen, että se esittää tutkittavien käsityksiä ja 

ajatusmaailmaa parhaansa mukaan. Täytyy kuitenkin olla tietoinen siitä, että tutkija 

vaikuttaa tutkittavilta saatavaan tietoon ja loppupeleissä kyse on tutkijan tulkinnoista, 

käsitteistöistä, joihin haastateltavien sanomaa yritetään yhteen sovittaa. Tutkijan täytyy 

dokumentoida, miten hän on päätynyt tiettyyn tapaan luokitella ja kuvaamaan tutkittavien 

ajatuksia. Nämä menettelyt tulee pystyä perustelemaan. Se ei silti tarkoita sitä, että toinen 

tutkija ei voisi päätyä eri tuloksiin eikä sitä tule pitää tutkimusmenetelmän heikkoutuna 

tai tutkimuksen heikkoutena. (Hirsjärvi & Hurme, 189, 2011.) 

 

Reliabiliteetin sijaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan ajatella tutkijan toimintaa ja 

sitä, miten luotettavaa tutkijan analyysi on. Tässä tulee ottaa muun muassa huomioon, 

että kaikki käytettävissä oleva aineisto on otettu huomioon ja tiedot on litteroitu oikein. 
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Lisäksi on erittäin tärkeää, että tutkimuksen tulokset heijastavat tutkittavien 

ajatusmaailmaa niin paljon kuin mahdollista. Tässä täytyy edelleen kuitenkin muistaa, 

että haastatteluista saatu tulos on aina haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnan 

seurausta. (Hirsjärvi & Hurme, 189, 2011.) 

 

Validiteetin sijaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan muun muassa 

tarkistamisesta. Tarkistamisella tässä tarkoitetaan sitä, että tutkija ilmaisee kantansa ja 

kertoo, miksi toiset vaihtoehtoiset tulkinnat on suljettu pois tutkimuksesta. Tätä ei 

tapahdu pelkästään tutkimusten tuloksien analyysissa vaan koko tutkimuksen ajan. 

Toinen tapa validiteetin sijaan on tuloksia raportoitaessa viittaaminen sopivissa kohdissa 

kirjallisuuteen. Tulee kuitenkin muistaa, että kaikelle ei tule etsiä vahvistusta 

kirjallisuudesta tai teoriasta, sillä se estäisi tutkimuksen etenemistä. (Hirsjärvi & Hurme, 

189–190, 2011.)  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

4.1 Koronan vaikutus sisäiseen työnantajakuvaan 
 

4.1.1 Alkutilanne sisäisestä työnantajakuvasta 

 

Haastattelujen alussa haastateltavilta kysyttiin, miksi he valitsivat kyseisen yrityksen 

työnantajaksi alun perin. Tämä kysyttiin siksi, että tässä vaiheessa haastateltavilla on ollut 

vasta ulkoinen kuva yrityksestä työnantajana ja ulkoinen kuva on yksi sisäiseen 

työnantajakuvaan vaikuttavista tekijöistä. Kaikilla haastateltavilla oli etukäteen 

positiivinen ja luotettava kuva yrityksestä. Suurimpia tekijöitä kyseiselle valinnalle olivat 

ison yrityksen tuoma vakaus, turvallisuus, kehittymismahdollisuudet ja yrityksen maine. 

Haastateltavien mielestä finanssialan yritykset ylipäätään nähdään houkuttelevana 

työnantajana. Jotkut haastateltavista puolestaan olivat hakeneet uutta työpaikkaa 

vaihtelun vuoksi. Heistä finanssiala kuulosti kiinnostavalta ja työmahdollisuus tässä 

yrityksessä sattui osumaan omalle kohdalle, esimerkiksi henkilökohtaisten sidoksien 

kautta yrityksen henkilöstöön.  

 

”Jotenkin, kun aloin gradua kirjottaa, niin tuli semmoinen olo, 
että haluun siirtyy oman alan hommiin, vaikka ei tämä 
todellakaan mun koulutusta vastaa, mutta silloin ajattelin, et 
tämä on hyvä jalka oven väliin, jos pääsisi kesätöihin niin, mitä 
kaikkia ovia sen jälkeen voi avautua. Olin tietoinen siitä, et yritys 
x:ssä on paljon erilaisia aloja, mihin voi suuntautua. Helsingissä 
näitä on toki enemmän, mutta tiesin, että siitä voi sitten ammentaa 
myöhemmin.” H2  

 
 

Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä asioita he pitävät yleisesti tärkeänä työnantajassa. 

Tässä ilmeni samoja asioita kuin ensimmäisen kysymyksen kohdalla, jossa haluttiin 

tietää, miksi haastateltava oli alun perin valinnut kyseisen yrityksen työnantajaksi. Yhtä 

lukuun ottamatta kaikkien haastateltavien mielestä erittäin tärkeää työnantajassa on 

etenemismahdollisuudet ja kehittymisen mahdollisuus omassa työssä sekä yrityksessä 

ylipäätään. Hyvää työympäristöä, työilmapiiriä ja työyhteisöä pidettiin myös erittäin 

tärkeinä tekijöinä työnantajaa valitessa. Lisäksi työn vakaus sekä molemminpuolinen 
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arvostus ja kunnioitus nousivat esiin useamman haastateltavan kohdalla. Lähiesimiestyön 

nähtiin myös olevan tärkeä sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttava tekijä. 

 

”Varmaan semmoinen tietynlainen vakaus, et tietää et tavallaan 
on työtä jatkossakin tai ainakin jossakin muodossa. Ja ylipäätään 
hyvä ilmapiiri on tärkeätä, et jaksaa tehdä sitä työtä. Mun 
mielestä selkeät työn tavoitteet ja työn sisältö se, että on se oma 
vastuunalue, mitä hoitaa työssä. Sit semmoinen reilu johtaminen 
ja ehkä myös se et on myös mahdollisuus kehittyä.” H7 

 

Haastateltavilta kysyttiin, minkälaisena työnantajana yritys on koettu ennen koronaa ja 

ovatko nämä itselle tärkeät asiat työnantajassa toteutuneet yrityksessä. Haastateltavat 

kuvailivat yritystä luotettavana työnantajana. Lähiesimiestyö koettiin hyväksi ja 

lämpimäksi, mutta ylempää tuleva johtajuus koettiin puolestaan kylmänä ja jäykkänä.  

 

”Mun mielestä yritys x on monella tapaa hyvä työnantaja, mutta 
tässä huomaa sen niin kuin monessa muussakin yrityksessä, että 
on helppo luottaa mun lähiesimieheen ja paikalliseen esimieheen, 
mutta sitten välillä joissain asioissa ja joissain ohjeistuksissa ja 
strategioissa lähti kyseenalaistamaan sitä, että miten meitä 
johdetaan Helsingistä. Niin kuin vaikka meidän saatavuutta tai 
asiakaspalvelua tai tämmöisiä palvelukonsepteja.” H1 

 

Etenemis- ja kehittymismahdollisuudet aiheuttivat ristiriitaisia tunteita. Monet kokivat, 

että niitä löytyy yrityksestä, mutta ne sijoittuvat lähinnä pääkaupunkiseudulle, joka 

hankaloittaa yksilön etenemistä kyseisen organisaaton sisällä, jos haluaa pysyä 

esimerkiksi Tampereella.  

 

”No varmaan tietyssä mielessä pääsee eteenpäin, jos näyttää et 
pystyy ja kykenee. Mutta sit on taas paljon ihmisiä, jotka ei ole 
päässyt. Itsellä ei ole kokemusta, kun en ole hakenutkaan juuri 
sen osa-aikaisuuden vuoksi. Mutta varmaan molempia 
näkökulmia löytyy.” H7 
 
”Kyllä mä koen, että siihen annetaan aika hyvät mahdollisuudet. 
Ja esimiehet oikein puskevatkin siihen, että täällä liikutaan ja 
mennään. Niin se on hyvä puoli. Että olen kyllä kokenut et siihen 
esimiehet kiinnittää huomiota.” H8 

 

Työympäristön on koettu olevan hyvä ja siihen on viime vuosina haastateltavien mukaan 

panostettu vielä enemmän. Haastateltavat kehuivat myös työyhteisöään ja sanoivat 
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tiimien yhteishenkeä hyväksi. Negatiivisena asiana on koettu esimerkiksi perehdytyksen 

ja koulutuksen puute sekä heti työsuhteen alussa että työsuhteen aikana. 

 

”Tietysti kun on iso talo, niin ei pääse vaikuttaa asioihin niin 
paljon kuin haluaisi. Se tulee aika usein ylhäältä päin se ohjeistus 
ja miten menetellä jatkossa. Et se on yks, mikä itseä ärsyttää, et 
siinä ei tavallaan kuulla niin paljon työntekijöitä. Mutta sit koen, 
et hyvä työilmapiiri ja reilu meininki täällä on. Ja tietysti on niin 
iso organisaatio, et ehkä se vakaus tulee sitä kautta.” H7 
 
”Kaikki on ollut super kivoja ja mun mielestä täällä on hyvä 
meininki ja työympäristö. Mä ajattelin eka et se oli semmoista 
vieraskoreutta et ne mua auttaa, mutta kyllä vie vuodenkin 
jälkeen ne jaksaa auttaa. Ne on kyllä tosi kivoja.” H8 

 

Tutkimustulosten kannalta oli tärkeää saada selville, mitä kaikkia toimenpiteitä koronan 

vuoksi työpaikalla on tehty. Haastateltavien mukaan koronan alku vaiheessa tiimiläisiä 

hajautettiin eri kerroksiin ja eri huoneisiin. Työpisteitä pyrittiin siirtämään 

mahdollisimman kauaksi toisistaan turvavälien varmistamiseksi. Ulkona ruokailu 

kiellettiin kokonaan, joka on nyt sallittu uudestaan. Etätyömahdollisuus mahdollistettiin, 

mutta ainoastaan riskiryhmään kuuluville. Yleistä liikkumista työpaikalla on rajoitettu 

paljon. Aluksi ei saanut liikkua toimipaikan toisiin kerroksiin, nyt ei saisi liikkua juuri 

mihinkään omalta työpisteeltä. Kaikki tauot täytyy pitää omalla työpisteellä. Lisäksi 

työpaikalla on maskipakko joka puolella. Jos liikut omalta työpisteeltä pois ja joissakin 

kerroksissa jopa omalla työpisteellä täytyy pitää maskia koko ajan.  

 

”No ihan aluksi joitain tiimejä hajautettiin eri kerroksiin. Sitten 
alettiin hajauttaa istumapaikkoja kerroksissa. Sit työnantaja 
alkoi tarjota niitä maskeja tuonne julkisiin. Sit maskeja alettiin 
käyttää myös työtiloissa meillä koko ajan, muissa kerroksissa 
aina, kun liikut työpisteeltä pois. Jossain vaiheessa keväällä 
alkukesästä ulkona ruokailu kiellettiin, sai hakea ulkoa ruokaa ja 
tulla töihin syömään. Nyt se on toistepäin töissä ei saa kerääntyä 
syömään yhteen, vaan pitää syödä omalla työpisteellä, mut 
ulkona saa käydä syömässä.” H5 

 

Työntekijöiden tulee myös kuljettaa työkonetta kotiin, vaikka heillä ei ole 

etätyömahdollisuutta. Kaikki tiimin sisäiset sekä muut kokoukset ja tapaamiset tapahtuvat 

etäyhteyksien välityksellä Teamsiä tai Skypeä käyttäen. Yrityksessä koronasta on 

viestitty haastateltavien mukaan alusta asti todella paljon, joka on lisännyt yleisen 
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viestinnän määrää työpaikalla merkittävästi. Viestinnällä tarkoitetaan lähinnä 

etäkanavien kautta tulevaa viestintää, kuten sähköpostia ja työpaikan sisäistä intraa.  

 

”Tehdään etäkanavissa esim. palaverit, en edes muista, koska 
viimeksi on ollut kasvotusten. Sit ylipäätään se kasvokkain 
tapaaminen ihmisten välillä on jäänyt vähemmäksi. Ja muutenkin 
organisaation sisällä muiden sidosryhmien kanssa on aika paljon 
vähentynyt.” H7 

 

Seuraavissa kolmessa alaluvussa käsittelen kolmea eri kategoriaa: työympäristö, sisäinen 

viestintä ja lähiesimiestyö, jotka nousivat haastattelujen perusteella esille ja joihin 

haastattelujen perusteella korona ja siitä johtuvat toimenpiteet työpaikalla ovat eniten 

vaikuttaneet sisäisessä työnantajakuvassa. Seuraavat kolme kategoriaa on saatu 

analysoidessa haastatteluja ja niiden vastauksien peilaamista luvun kolme teoreettiseen 

viitekehykseen sisäisestä työnantajakuvasta, jonka perusteella havainnot kategorisoitiin 

kolmeen eri kategoriaan sisäisen työnantajakuvan teemassa. 

 

4.1.2 Työympäristö 

 

Työympäristön muutos nousi merkittävimpänä sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavana 

tekijänä kaikissa haastatteluissa. Kaikki haastateltavat kokivat, että työympäristö on 

muuttunut radikaalisti koronan ja siihen liittyvien työpaikalla tehtyjen toimenpiteiden 

takia. Työntekijöitä on siirretty eri kerroksiin ja huoneisiin. Turvavälien ylläpitämiseksi 

työpisteitä on siirrelty kauemmaksi toisista työntekijöistä. Liikkuminen omalta 

työpisteeltä on hyvin rajoitettua. Ruokailu ja muiden taukojen pitäminen tapahtuu omalla 

työpisteellä. Työpaikalla täytyy pitää maskia koko ajan. Maskin saa ottaa pois syödessä. 

Itse toimipaikka, jossa töitä tehdään, on pysynyt koko koronan ajan samana, koska 

etätyömahdollisuutta ei ole tarjottu muille kuin riskiryhmään kuuluville työntekijöille.  

 

Työympäristön monilla muutoksilla on koettu olevan vaikutuksia työssä jaksamiseen ja 

työstä irtautumiseen. Monet haastateltavista kertoivat, että ymmärtävät, miksi tiettyjä 

toimenpiteitä on otettu käyttöön ja ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Moni myös painotti 

sitä, että on ylpeä ja kiitollinen siitä, että työnantaja on reagoinut koronaan vakavasti ja 

nopeasti. Haastateltavat silti painottavat, että ymmärryksestä huolimatta työympäristön 
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radikaaleilla muutoksilla on vaikutusta siihen, miten innoissaan töihin tulee ja miten 

hyvin siellä jaksaa tehdä töitä. 

 

”Ku tähän asti, kun mä menin syömää muualle, mä plerasin 
kännykkääni. Niin irtautuminen työstä ei tapahdu yhtä hyvin. Ei 
osaa hypätä pois.” H6 

 

Liikkumisen rajoittaminen työpaikalla on vaikuttanut paljon työpaikalla tapahtuvaan 

sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sosiaalisia kontakteja on nyt paljon vähemmän kuin 

normaalisti työpäivän aikana ja ne ovat lähinnä samojen ihmisten kanssa. Tämän on 

koettu vaikuttavan työssä viihtymiseen, tiimihenkeen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen 

koko muun toimipaikan ja organisaation kanssa.  

 

”No varmaan rajannut aika paljon sitä kenen kanssa on 
tekemisissä, esimerkiksi siihen omaan työhuoneeseen ja näin 
poispäin. Et ei oikeastaan ole mitään yhteisiä taukohuoneita, et 
miten vois jakaa niitä oman elämän asioita, niin ei sellaista 
tutustumista pääse tapahtuu. Sit tietysti yleensä siellä 
työhuoneessa et voi kauheasti alkaa omia asioita juttelee, kun 
muut tekee töitä puhelimessa. Se on semmoinen mikä on 
muuttunut.” H7 
 
”Itse ehkä arvostan semmoista oikeasti ihmisten välistä 
kommunikaatiota, et ymmärrän kyllä sen, miksi sitä ei ole tehty. 
Mut tietyllä tapaa odotan sitä aikaa, et pääsisi, vaikka kattoon 
jonkun muun työtä. Ja pääsisi tutustumaan vie enemmän, et mitä 
muuta täällä Tampereella tehdään. Et nyt tuntuu, et on 
semmoisessa kuplassa, et kävelee suoraan ovesta omalle 
työpaikalle ja pisteelle ja sit tekee päivän ja lähtee samasta ovesta 
ulos. Et ehkä siihen työviihtyvyyteen on aika paljon vaikuttanut.” 
H7 

 

Kaikki haastateltavat nostivat esille etätyön. Melkein kaikki haastateltavat mainitsivat 

etätyömahdollisuuden poisjäämisen negatiivisena asiana. Moni ihmetteli, miksi 

etätyömahdollisuutta tarjotaan ainoastaan riskiryhmäläisille. Suurin osa haastateltavista 

olisi toivonut etätyömahdollisuutta, joka olisi ollut haastateltavien mielestä parempi 

vaihtoehto työympäristölle korona aikana kuin nykyinen, jossa joutuu esimerkiksi 

pitämään maskeja kahdeksan tuntia päivässä. Koska etätyömahdollisuutta ei ole tarjottu, 

se on koettu niin, ettei työntekijöitä arvosteta yhtä paljon, koska muissa samankaltaisissa 

työtehtävissä toisissa organisaatioissa on etätyömahdollisuus ja tehdään etätöitä. 

Koetaan, ettei työnantaja halua panostaa etätyömahdollisuuteen ja asetetaan sitä kautta 
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työntekijöitä vaaraan, koska työpaikalla on suurempi riski saada tartunta kuin jos tekisi 

töitä kotona edes osan työviikosta. Myös ristiriitaisia tunteita on aiheuttanut se, että 

etätöitä tekevät monet muut työntekijät, jotka työskentelevät eri yksiköissä tai 

työtehtävissä. Koetaan, että juuri tätä yksikköä ei arvosteta, koska muille etätyön 

tekeminen koronan aikana on mahdollistettu.  

 

”Et etätyöskentely mahdollisuudesta on ollut puhetta. En itse 
haluisi olla kokonaan etätöissä, mutta se olisi kiva, et olisi se 
mahdollisuus niin kuin monella muullakin tutulla toisella 
työnantajalla, et olisi osa etänä ja osa toimistolla, olisi vähän 
vaihtelua.” H2 
 
”Ohjeistukset esim. läppärin kantaminen kotiin, jos me ei 
kuitenkaan voida tehdä etätöitä, niin mitä järkeä siinä on? Et yks 
mitä mä toivon, niin olisi et yritys x:ssä olisi panostettu 
laajempaan etätyömahdollisuuteen.” H3 
 
”Et se mitä mää mietin etätyömahdollisuudesta, et mä koen, et 
meidät käskytetään tekee kaikkea, et ota kone ja pidä maski ja 
meille ei edes anneta mahdollisuutta siihen, et me saataisiin 
tehdä niitä etätöitä, vaikka se kuitenkin varmasti olisi 
mahdollista, jos yritys x haluaisi. Niin koen, et meitä ei arvosteta 
meidän yksikköä siinä, et meihin panostettaisi, et me saataisiin 
olla etätöissä. Et pitäisi tapahtua jotain esim. altistuminen, et 
saataisi tehdä etätöitä.” H8 

 

Kaikki tapaamiset tiimin välillä, kuten viikoittaiset tiimin kokoukset ja päivittäiset lyhyet 

palaverit tapahtuvat etäkanavissa. Nämä tapahtuivat aiemmin fyysisesti yhteisessä tilassa, 

johon kaikki paikalla olevat kokoontuivat. Etäkanavien välityksellä ei haastateltavien 

mukaan saada samanlaista läsnäolon tunnetta ja kontaktia kaikkiin työntekijöihin, joka 

fyysisissä kokouksissa ja palavereissa oli aiemmin mahdollista. Haastateltavat kokevat, 

että vain tietyt henkilöt ovat aina äänessä ja osallistuvat, kun muut saattavat tehdä jotain 

muuta sen ajan. Työntekijät ovat kokeneet tämän vaikuttavan tiimin yhteishenkeen ja 

osallistumiseen negatiivisesti.  

 

”No ehkä tietyllä tavalla joo, et tuntuu, et siellä kärjistyy se et 
moni ei ole samaan aikaan paikalla, mikä meidän tiimissä ehkä 
on se tietynlainen ongelma. Mut myöskin siellä tuntuu, et on aina 
ne tietyt ihmiset äänessä. Et sit jos se on etänä, niin tulisi ihmisten 
osallistua siihen ja ihmisten orientoitua siihen eikä tehdä jotain 
omia asioita. Et olisi läsnä siinä hetkessä. Niin se on se ehkä 
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ongelma, niin moni jää sitten sinne kameran taakse tekemään 
jotain muuta.” H7 
 

Hankaluuksista huolimatta osa oli myös kiitollisia siitä, että esimerkiksi pikkujoulut ja 

työhyvinvointipäivä järjestettiin etänä, kun toinen vaihtoehto olisi voinut olla, ettei niitä 

järjestetä ollenkaan.  

 

”Meillä on sentään virtuaalipikkujoulut ja kaikki tulossa. Tyhy-
aikaa vietettiin, sit vaan mukautuneesti ja meillä on 
viikkopalavereita koko ajan. Asioita tapahtuu koronasta 
huolimatta. Erilailla vaan, mutta tapahtuu silti ja asioita menee 
eteenpäin.” H1 
 

 
Kaikkea työympäristöön liittyviä toimenpiteitä ei ole pidetty huonoina. Työntekijät myös 

painottavat sitä, että ovat ylpeitä työnantajastaan, joka on reagoinut asioihin kuitenkin 

nopeasti ja asianmukaisesti, mutta mainitsevat, että se ei silti poista toimenpiteiden 

tuomaa huonoa puolta.  

 

”No siis puolensa sillä ja sillä, et miten nämä toimenpiteet on 
tehty. Kyllä mä näen, että tässä kannetaan se vastuu ja sit taas 
toisaalta, et jos nämä on ohjeistuksia, joilla pyritään välttämään 
se, että Tampereella tapahtuisi mitään hirveää leviämistä vs. 
Vaasa tai Uudenmaanalue. Niin eihän tämä huono asia ole, että 
vastuullista toimintaa tämä nimenomaan on. Mutta ehkä 
kuitenkin joissain asioissa vähän kyseenalaiset ohjeet, että mitä 
järkeä.” H2 

 
Koronan aikana työympäristö on muuttunut radikaalisti haastateltavien mukaan. 

Työympäristön muutoksen vaikutukset on koettu vaikuttavan työssä jaksamiseen, 

työviihtyvyyteen, tiimin yhteishenkeen, työntekijöiden välisiin suhteisiin, 

osallistumiseen ja aiheuttanut arvostuksen tunteen puutetta. 

 

4.1.3 Sisäinen viestintä 

 

Sisäinen viestintä nousi myös selkeästi esiin merkittävänä sisäiseen työnantajakuvaan 

vaikuttavana tekijänä, johon koronalla on ollut suuri vaikutus. Työntekijät kokevat, että 

Yrityksessä on ollut todella paljon viestintää koronasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, 
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ja sitä on ollut osittain jopa liikaa. Suurin osa haastateltavista kokee myös, että viestintä 

on ollut ristiriitaista. Ohjeistuksia tulee niin monesta eri paikasta, että haastateltavien 

mukaan on hankala pysyä perillä siitä, mikä on edes tämän hetkinen ohjeistus.  

 

”No sitä on ollut aika paljon ja sitä tulee eri paikoista. Meillä 
tulee Intraan uutisia, sit meillä voi olla sähköpostissa esim. 
työterveyden tilannekatsauksia ja ohjeita. Sit meillä tulee oman 
alueen sähköpostiviestiä, jossa on ohjeita. Oma esimies laittaa 
ohjeita, sit on ollut valtakunnallisia kuunteluita, joita me ei olla 
saatu edes kuunnella. Niissä on pankin johto ja johtava 
työterveyslääkäri, niin niistä me ei tiedetä yhtään mitään, koska 
niitä ei ole aikataulutettu meille kuunneltavaksi. Kun tietoa tulee 
niin monesta tuutista, osa suomeksi ja osa englanniksi, sekin 
aiheuttaa ongelmia monella. Niin se aiheuttaa sen, ettei niitä 
kaikkea sisäistä.” H5 

 

Haastateltavat ovat huomanneet, että saman toimipaikan työntekijöillä ja eri tiimien 

välillä on erilaisia ohjeistuksia riippuen, siitä missä kerroksessa töitä tekee tai kuka on 

esimiehenä. Tämä on aiheuttanut paljon ristiriitaisia tunteita työntekijöiden keskuudessa. 

Toisaalta on oltu ylpeitä siitä, että oma esimies on pysynyt tiukkana ohjeistuksissa, mutta 

toisaalta ei ymmärretä, miten kaikilla ei ole samat säännöt ja ohjeistukset, vaikka 

työskennellään samassa paikassa. Haastateltavien mukaan tämä on aiheuttanut 

hämmennystä ja hermostuneisuutta työntekijöiden joukossa, kun jotkut joutuvat 

noudattamaan ohjeita todella tiukasti ja osa ei välitä ohjeistuksista ollenkaan. Osalla 

työntekijöistä on eri ohjeistus, esimerkiksi kasvomaksin käytöstä. Ohjeet riippuvat siitä, 

missä kerroksessa työskentelee. Tämä on aiheuttanut myös paljon puhetta työntekijöiden 

keskuudessa, etenkin niiden, jotka joutuvat maskia koko työpäivän ajan käyttämään.  

 

”Työkaverihan hermostu siitä aika paljon, kun hän pitää sitä 
maskia kaikki työpäivät ja ilman maskia ei saa puhua ja kaikki 
kauheat ohjeistukset. Ja toisilla alakerrassa ihan eri meininki, ei 
tarvitse viedä edes tietokonetta kotiin. Niin tulee semmoinen 
tunne, että ollaanko me eri epidemian leviämisvaiheessa. Mutta 
se ei ole millään tavalla niiden esimiesten vika, joka ohjeistusta 
noudattaa, vaan se on niiden häpeä, jotka ei sitä ohjeistusta 
noudata.” H1 
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”Tulee ohjeistusta aika paljon ja sitä tulee eri henkilöiltä. 
Osittain linjataan koko Suomen ohjeita ja osittain alueellisia, 
osittain kerroskohtaisia. Et mitkä ohjeet on ne, joita pitäisi itse 
noudattaa. Ja et osa tulee isommalla jakelulla ja osa omalta 
esimieheltä. Aiheuttaa enemmän sitä, et pitää itse pysyä paljon 
kärryillä ja keskittyä.” H4 

 

Haastateltavien mukaan viestintää on paljon, mutta asioiden syy-seuraussuhteet eivät ole 

aina auenneet. Monet koronaan liittyvät toimenpiteet ovat olleet työntekijöiden mielestä 

kyseenalaisia ja tarpeettomia. Esimiehet eivät ole osanneet avata tarkemmin sitä, miksi 

tiettyjä toimenpiteitä tehdään ja mitä hyötyä siitä on koronan leviämisen estämiseksi 

työpaikalla. 

 

”Esimiehet ei ole osannut kauhean selkeästi kertoo sitä viestiä, 
että me tehdään näin koska näin ja näin ja näin. Ne ei ole osannut 
ehkä avata syy-seuraussuhdetta kaikissa asioissa kauhean 
tarkasti. Mutta ne on kuitenkin kertonut koko ajan sitä 
koronaviestiä ja asioita, mitä meidän täytyy tehdä.” H1 

 

Haastateltavat ovat myös kokeneet, että viestintää tulee todella paljon ja sitä tulee 

monesta eri paikasta, joka vaikeuttaa viestien lukemista ja ohjeistuksien sisäistämistä. On 

koettu, ettei työpäivän aikana ole aikaa tai mahdollisuutta lukea kaikkea koronaviestintää, 

joka johtaa siihen, että ei voi pysyä ajan tasalla koronaohjeistuksista. Haastateltavien 

mielestä koronaviestien lukemiseen olisi hyvä järjestää aikaa työntekijälle ja tehdä yksi 

kanava, jonka kautta viestitään. 

 

”Mä koen et se ohjeistus on ollut niin hirveä viidakko, et joskus 
tuntuu, et sä et ole ihan edes ajan tasalla, et mitä ne nyt ne 
ohjeistukset on. Viestintää kyllä on, mutta sit pitäisi myös 
mahdollistaa työntekijälle se hetki aikaa siinä työpäivässä, että 
tutustuu oikeasti ja lukee ne huolella. Me saadaan paljon linkkejä 
ja että lue tämä intran uusimmat päivitykset, mutta missä välissä 
sä suoraan sanottuna ne luet ja sit se vaikuttaa siihen, et on 
välillä vähän ihmeissään, et mitkä on ne uusimmat ohjeet. Ja 
sitten jos miettii tämän hetkisiä ohjeita, niin ne on mun mielestä 
ristiriitaisia niin kun käytännön kannalta.” H2 

 



 62 

Haastateltavien mukaan koronasta viestitään ylhäältä alaspäin ja ohjeistuksista ei ole 

mahdollisuutta keskustella, vaan ohjeet tulevat annettuina. Osa haastateltavista olisi 

toivonut enemmän keskustelevampaa otetta ohjeistuksien antamiseen ja vaihtoehtojen 

pohtimista eikä pelkästään käskyttämistä.  

 

”No mun mielestä koronasta on viestitty aika lailla ylhäältä 
alaspäin. Et meille on tullut ohjeistus ja sit me noudatetaan sitä, 
et se on aika lailla ollut tämän kaltaista.” H7 
 
”Et meiltä ei kysellä mitään. Kaikki tulee vaan tiedotuksena et 
mitä te teette. Ilman mitään neuvotteluvaraa. Et ollaan sillain et 
me määräämme ja te teette.” H8 

 

4.1.4 Lähiesimiestyö 

 

Kolmantena sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavana tekijänä, johon korona ja sen 

toimenpiteet ovat haastattelujen perusteella eniten vaikuttaneet, on lähiesimiestyö. Hyvää 

johtamista ja esimiestyötä pidettiin haastateltavien keskuudessa tärkeänä asiana 

työnantajassa. Ennen koronaa haastateltavat olivat kokeneet lähiesimiestyön yrityksessä 

hyväksi. Esimiestä pidettiin helposti lähestyttävänä ja luotettavana. Vaikka 

lähiesimiestyö oli koettu hyväksi, niin moni koki, että kaukaa ja ylempää tuleva 

johtaminen on kylmää ja kyseenalaista. Moni piti tärkeänä esimies-alaissuhteen 

avoimuutta ja sitä, että esimiehen kanssa tulee hyvin toimeen.  Tämän on koettu 

onnistuvan kyseisessä yrityksessä. Haastateltavat ovat normaalisti päivittäin paljon 

tekemisissä lähiesimiehen kanssa. 

 

”Täällä on ollut tosi hyviä esimiehiä. Et aika rennolla otteella 

täällä otetaan. Kuitenkin annetaan sitä palautetta ja puututaan 

tarpeellisiin asioihin. Pystyy helposti juttelemaan esimiesten 

kanssa epäkohdista. Kyllä mun mielestä kaikki esimiehet on ollut 

helposti lähestyttäviä.” H8 
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Työntekijät ovat kokeneet, että nyt korona aikana esimies ei ole ollut yhtä läsnä ja helposti 

tavoitettavissa kuin aiemmin. Tämä on johtunut esimerkiksi työntekijöiden sijoittelusta 

eri kerroksiin ja huoneisiin sekä etäkanavien suosimisesta fyysisen näkemisen sijaan. 

Läsnäolon puutteen on koettu vaikuttavan esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteisiin 

asiakaskohtaamisissa. Jos on ollut jokin ongelma, niin on koettu, että lähiesimies ei ole 

ollut koronatoimenpiteistä johtuen yhtä helposti saatavilla ja asiaa ei ole saanut yhtä 

nopeasti ja vaivattomasti ratkaistua kuin ennen. Haastateltavien mukaan informaatio ei 

myöskään kulje yhtä hyvin lähiesimieheltä alaisille ja toisinpäin, kun työpisteet sijaitsevat 

eri kerroksissa. Nämä asiat korostuvat, koska ennen koronaa oli totuttu, että esimiehen 

tavoitti viereisestä huoneesta. Esimiehen läsnäolon puute on aiheuttanut myös 

palautteenannon ja suorituksen johtamisen vähentymistä.  

 

”Esimiehen tuki on ollut koko ajan saatavissa, mutta se että 

esimies ei ole fyysisesti läsnä, niin kyllä siinä on merkitys et me 

ollaan kahdessa eri paikkaa. Me ei kuulla kaikkea mitä ylhäällä 

tapahtuu ja ne ei kuule kaikkea, mitä me painetaan täällä.” H6 

 

Haastateltavat ovat myös kokeneet, että nyt korona-aikana olisi enemmän kaivannut 

lähiesimiesten läsnäoloa, palautteenantoa, palkitsemista, jonkinlaista tsemppaamista ja 

kannustamista tämmöisenä vaikeana aikana. Lähiesimiestä olisi korona-aikana kaivattu 

entistä enemmän osaksi päivittäistä työtä. 

 

”Et ehkä mä olisin kaivannut enemmän esimiesten läsnäoloa, 
palautteenantoa, palkitsemista, tsemppaamista ja jonkinlaista 
kannustamista. Et onhan tämä tilanne ollut tosi ikävä kaikille, nii 
jotenkin kaipaisi omaan päivittäiseen työhön vähän enemmän 
jonkinlaista johtamista.” H4 
 

Niin kuin sisäisen viestinnän kohdalla kävi ilmi, haastateltavat ovat korona-aikana 

kokeneet, että lähiesimiehet eivät kuuntele tai keskustele alaisten kanssa koronaan 

liittyvistä asioista ja ohjeistuksista tarpeeksi. Lähiesimiehet ainoastaan välittävät viestiä 

sellaisenaan alaisille kuin se on heillekin tullut. Tämä on saanut haastateltavat pohtimaan, 

kuunnellaanko heitä ollenkaan ja välitetäänkö heidän mielipiteistään. Moni olisi halunnut 
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puhua ohjeistuksista ja vaihtoehdoista lähiesimiehen kanssa, mutta on koettu, ettei tähän 

ole annettu mahdollisuutta. 

 

”Et meki ollaan vähän kiukuteltu näistä jostain toimenpiteistä. 
Niitä on vähän kierrelty ja kaarreltu, et mä en tiedä otetaanko 
niitä meidän palautteita oikein vastaa ja kiinnostaako ketään, et 
mitä mieltä me ollaan. Niin se on jäänyt vähän arvoitukseksi.” 
H8 

 

Sisäisen viestinnän ongelmat korona-aikana nousivat paljon esille edellisessä luvussa. 

Haastatteluissa nousi esille paljolti se, miten esimiehet ovat koronaviestiä tuoneet esille. 

Haastateltavat ovat kokeneet, että esimies ei ole osannut aina perustella, miksi joitakin 

asioita tehdään ja miksi toimitaan tietyllä tavalla. Haastateltavat ovat paljon 

kyseenalaistaneet tiettyjä koronaan liittyviä toimintatapoja, jotka ovat olleet ristiriidassa 

monien asioiden kanssa. 

 

”Esimiehet ei ole osannut kauhean selkeästi kertoo sitä viestiä, 
että me tehdään näin koska näin ja näin ja näin. Ne ei ole osannut 
ehkä avata syy-seuraussuhdetta kaikissa asioissa kauhean 
tarkasti. Mutta ne on kuitenkin kertonut koko ajan sitä 
koronaviestiä ja asioita, mitä meidän täytyy tehdä.” H1 

 
Lähiesimiestyö nähdään yhtenä tärkeimpänä tekijänä sekä sisäistä työnantajakuvaa 

rakentaessa että työntekijän sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Monet haastateltavat 

nostivatkin hyvän lähiesimiestyön olevan erittäin tärkeä asia työnantajassa. 

Haastattelujen mukaan koronan aikaisella lähiesimiesten johtamisella on selkeästi ollut 

negatiivinen vaikutus yrityksen sisäiseen työnantajakuvaan.  

 

Vaikka haastateltavat eivät maininneet sisäistä viestintää tärkeänä tekijänä työnantajassa, 

on sillä kuitenkin ollut korona-aikana suuri vaikutus siihen, miten haastateltavat yrityksen 

näkevät. Puolestaan työympäristö ja lähiesimiestyö mainittiin alun perin jo tärkeiksi 

tekijöiksi työnantajassa, jotka korostavat näiden tekijöiden merkitystä tässä 

tutkimuksessa. 
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4.2 Koronan vaikutus työntekijän sitoutumiseen 
 

4.2.1 Alkutilanne 

 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki kokivat, että he olivat sitoutuneita kyseiseen 

yritykseen ja työhönsä ennen koronaa. Tärkeimmät sitoutumiseen vaikuttavat asiat, jotka 

nousivat haastatteluissa esille, olivat ihmisten väliset suhteet työpaikalla, hyvä tiimi ja 

hyvä ilmapiiri. Työn mielekkyys ja merkityksellisyys koettiin myös tärkeinä tekijöinä. 

Muita esille nousseita tekijöitä olivat myös palkka, hyvä johtaminen, arvostus sekä 

kehittymis- ja etenemismahdollisuudet.  

 

”Varmaan työtehtävän mielenkiintoisuus tai se et se on 
semmoinen tarpeeksi vaihteleva, mut semmoinen et olet 
mukavuusalueella tietyssä määrin, ettei sun tarvitse koko ajan 
pinnistellä liikaa työssä. Mulle on aika tärkeätä työyhteisö, ne 
työkaverit ja ylipäätään se kommunikaatio siellä.” H7 

 

Aiemmin mainituilla koronatoimenpiteillä kyseisessä yrityksessä on ollut vaikutuksia 

sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Seuraavaksi käsittelen kolmea kategoriaa joihin 

haastattelujen perusteella korona ja siitä johtuvat toimenpiteet työpaikalla on eniten 

vaikuttaneet sitoutumisen teemassa. Kategoriat ovat: ihmisten väliset suhteet, 

työympäristö sekä johtaminen ja esimiestyö. Kyseiset kolme kategoriaa on saatu 

analysoidessa haastatteluja ja peilaamalla niiden vastauksia teoreettiseen viitekehykseen. 

Tämän perusteella havainnot kategorisoitiin kolmeen eri kategoriaan työntekijän 

sitoutumisessa. 

 

4.2.2 Ihmisten väliset suhteet 

 

Suhteet toisiin työntekijöihin nousi esille melkein jokaisen haastateltavan kohdalla 

tärkeänä tekijänä omaan sitoutumiseen. Koronatoimenpiteiden on koettu vähentävän 

sosiaalista kanssakäymistä erittäin paljon. Tiimien hajauttaminen, etäisyyksien 

pitäminen, yleisen liikkumisen rajoittaminen työpaikalla ja kaiken pitäminen etänä 
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rajoittaa toisten ihmisten kanssa näkemistä työpaikalla huomattavasti. Tällä on koettu 

olevan negatiivinen vaikutus tiimin yhteenkuuluvuuden tunteeseen, yhteishenkeen ja 

niiden luomiseen. Haastateltavat kokevat, että näiden asioiden ylläpitäminen ja 

edistäminen ei ole onnistunut korona-aikana samalla tavalla rajoitteista johtuen. 

 

”Kyllä mä koen et se on sillä tavalla vaikuttanut, et on vaan 
tiettyjen tyyppien kanssa tekemisissä päivän aikana. Et ei tule 
Skypenkään kautta laitettua kellekään muille. Vaan on sen 
huoneen ihmisten kanssa pitkälti. Ja esimiehen kanssa Skypen 
kautta pitkälti. Et semmoiset tiimin sisäiset, tiimin yhteishenki on 
kärsinyt koronan takia. Koska ei nähdä, ei ole pikkujouluja, ei ole 
virkkareita, ei ole mitään missä sitä yhteishenkeä vois nostattaa 
muuta, kun työasioissa. Yhteishenki on kärsinyt.” H2 

 
”Tavallaan nuo suhteet jää vähän etäisemmiksi, kun tiimi on 
laitettu puoliksi ja me ollaan nähty henkilökohtaisesti joskus 
maalis-huhtikuussa. Et tavallaan ne ihmisten väliset suhteet ja 
semmoinen yhteishenki on säilynyt, mut se on semmoista 
vaimeampaa. Toki yhteen hiileen puhalletaan ja toisia autetaan, 
mut semmoinen oma yhteinen tekeminen ja muu on jäänyt vähän 
pois.” H5 

 
”Toki just se, et ihmisiä on enemmän levällään, niin se poistaa 
ryhmäytymistä ja yhteishenkeä ja sen luominen ei ole niin 
helppoa. Et siinä on semmoinen mikä on vähän 
negatiivisemmaksi mennyt.” H3 

 

Haastateltavien mukaan koronan vuoksi melkein kaikki ylimääräinen yhteinen työhön 

kuulumaton tekeminen yrityksessä on jäänyt pois. Näiden asioiden, kuten pikkujoulun ja 

työhyvinvointipäivän, on koettu normaalisti nostattavan yhteishenkeä ja motivaatiota. 

Näiden jäädessä pois joko kokonaan tai niiden pitäminen etänä, on haastateltavien 

mukaan vaikuttanut negatiivisesti myös omaan sitoutumiseen.   

 

”Ehkä mä koen, kun on jäänyt kaikki semmoinen ylimääräinen 
kiva työtehtävästä pois. Oli se sitten vaikka kyse fyysisistä 
pikkujouluista tai vaikkapa jostain yhdessä tekemisestä tyhystä, 
niistä palavereista, vaikka jostain et pääsee kattoon toisen eri 
työtehtävässä työskentelyä tai sitten vaikkapa ne Gamesit tai joku 
muu tämmöinen, niin tietyllä tapaa syö sitä sitoutumisen tunnetta. 
Koska se on kuitenkin täällä työpaikalla, tehdään ihmisten kanssa 
työtä ja tämän työpaikan rakentaa ihmiset. Ja jos sidoksia ei 
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ylläpidä tai niitä ei ole, niin voi olla vaikeampi sitoutua tänne.” 
H7 

 

Monet kokevat, ettei etäkanavien välityksellä pysty luomaan samanlaista yhteyttä kuin 

fyysisissä tapaamisissa. Skypen tai Teamsin välityksellä ei välity kuka kuuntelee ja kuka 

tekee mitäkin. Osa ei osallistu ollenkaan ja vaan äänekkäimmät ovat äänessä suurimman 

osan ajasta.  

 

”Et mistä sitä tietää mitä ne tekee. Katsooko ne puhelinta? Koska 
sit, jos me ollaan fyysisesti läsnä, niin kaikki osallistutaan. 
Koronan jälkeinen tilanne huonompi tuollaisissa asioissa, koska 
sä et näe ihmisten ilmeitä ja jos sä puhut vaan, että sä et tiedä 
edes et kuka sua kuuntelee, niin on se vähän semmoista kylmän 
etäisen olosta.” H2 
 

4.2.3 Työympäristö 

 

Työympäristö on yksi työntekijän sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Työympäristön 

muutokset koronan takia nousivat haastatteluissa vahvasti esille sekä sisäisen 

työnantajakuvan että sitoutumisen teemassa. Aiemmin mainitut muutokset 

työympäristössä koronan vuoksi ovat vaikuttaneet sitä kautta moneen eri asiaan. Koska 

aiheet ovat hyvin lähellä toisiaan, sitoutumisen teemassa esiintyi paljon samoja asioita 

kuin sisäisen työnantajakuvan työympäristö -alaluvussa. Työympäristön muutokset 

korostuivat paljon myös sitoutumisen teemassa. 

 

Monet koronasta johtuvat muutokset työpaikalla vaikuttavat työympäristön 

mukavuuteen, kuten maskipakko. Työntekijöiden on pakko pitää maskia koko työpäivän 

ajan. Tällä on koettu olevan vaikutusta jaksamiseen ja motivaatioon työpaikalla. 

 

”No jos puhutaan maskipakosta, niin eihän tämä kiva ole. Ja 
kyllä tämä vaikuttaa motivaatioon ja siihen, kuinka innoissaan 
tänne tulee. Varsinkin kun me saatiin se tieto, niin kyllä se vaikutti 
negatiivisella tavalla ehdottomasti.” H2 
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Etätyömahdollisuuden puuttuminen tuli myös esille sitoutumiseen liittyvässä 

keskustelussa. Sillä koetaan olevan vaikutusta siihen, miten työntekijät kokevat heitä 

arvostettavan ja tätä kautta se on vaikuttanut negatiivisesti heidän sitoutumiseensa. Tämä 

korostuu etenkin, koska haastateltavien mukaan muissa yrityksissä samaa työtehtävää 

tekevillä on mahdollisuus etätyöhön. 

 

”Mut yks asia mikä mulle tuli mieleen, kun mä mietin tätä aihetta 
niin tuota tavallaan ehkä siihen sitoutumiseen, sillä tavalla 
vaikuttanut negatiivisesti, kun etätyö on yleistynyt niin paljon, ja 
tietää saman tapaista työtä tekeviä kavereita, jotka on vaikka 
kilpailevalla yrityksellä, et ne on siirtynyt tekee etätöitä. Et se 
vaikuttanut negatiivisesti siihen, miten mä itse koen et meitä 
arvostetaan ja sitä kautta siihen sitoutumiseen, et meille ei ole 
annettu mahdollisuutta siihen sitoutumiseen. Et mun mielestä se 
on ollut tässä negatiivista siihen sitoutumiseen liittyen. Et kokee, 
et viimeiseen asti sitä pyritään välttää, vaikka muilla firmoilla se 
onnistuu samassa asemassa olevilla, tulee semmoinen olo, ettei 
arvosteta sitä työntekijää, ettei anneta päättää. Just et ainut 
vaihtoehto on käyttää maskia eikä kysytä voisiko tehdä etätöitä, 
jos haluaisi.” H4 

 

4.2.4 Johtaminen ja esimiestyö 
 

Koronatoimenpiteillä koettiin olevan vaikutusta johtamiseen ja esimiestyöhön myös 

sitoutumisen teemassa. Haastateltavat kokivat, että esimiehen fyysisen läsnäolon puute 

vaikutti siihen, miten esimies tietää ja näkee työntekijän työtilanteen ja erilaiset 

asiakastapaukset. Haastateltavat olisivat toivoneet, että esimiestyö olisi ollut näkyvämpää 

ja lähiesimies enemmän läsnä tämän kaltaisessa tilanteessa. 

 
”Et ehkä sit semmoisen et se esimies ei näe sitä sun fyysistä 
työskentelyä, nii voi olla vaikeata sit ymmärtää sitä kokonaisuutta 
ihan samalla tavalla, vaikka hän vois kuunnella jälkikäteen niitä 
puheluita tai tehdä jotakin muuta. Niin kyllä se vaikuttaa siihen, 
et se ei ihan samalla tavalla ole kuitenkaan sitten kun se et olisi 
fyysisesti tekemisissä.” H7 

 
”Et oikeastaan ainoa, et se esimiestyö olisi ollut näkyvämpää.”  
H3 
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Haastateltavat kokivat myös johtamisen olevan hyvin pitkälti käskyttämistä, hyvin 

yksipuolista ja jopa kylmää. Käskyt tulivat ylhäältä alaspäin ja ne tuli ottaa 

semmoisenaan.  Koettiin, että työntekijöiden näkökulmia ei kuunnella eikä niitä haluta 

ottaa huomioon. Tällä on koettu olevan vaikutusta haluun työskennellä kyseisessä 

työpaikassa ja se tätä kautta vaikuttanut negatiivisesti sitoutumiseen. 

 
”Et se just mitä mainittiin, et tee ja ota näin. Niin on ollut vähän 
nukke olo, et tässä vaan käskytetään. Et kun mun toiveita ei 
kuunnella, niin en mä myöskään halua olla semmoisessa 
työympäristössä, missä mun toiveita ei kuunnella. Et meiltä ei 
kysellä mitään. Kaikki tulee vaan tiedotuksena et mitä te teette. 
Ilman mitään neuvotteluvaraa. Et ollaan sillain et me 
määräämme ja te teette” H8 

 

”Jos summaisi tuota asiaa, niin tietyllä tavalla tässä on 
korostunut semmoinen niin kuin jokseenkin kylmä johtaminen, et 
tuntuu et vaan ulkopuolelta tulee ne. Mutta sit tavallaan se et ei 
anneta yksilölle vaihtoehtoja, et meidänkin työssä olisi mukava 
vaihtoehto et vois tehdä etätöitä. Et kyl mäki olisin mieluummin 
ottanut sen vaihtoehdon, et olisi mahdollisuus jäädä kotiin 
tekemään. En mä välttämättä sitä aina käyttäisi, mutta et ois ollut 
mahdollisuus siihen, niin olisin semmoista ehkä arvostanut.” H7 

 

Ihmisten väliset suhteet, työympäristö sekä johtaminen ja esimiestyö olivat tärkeitä 

sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä haastateltavien joukossa, mikä korostaa niiden 

merkitystä myös korona-ajan ongelmakohtina. 
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5 ANALYYSI JA TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Aineiston analyysi 
 

Ennen tutkimuksen aloittamista oletuksena oli, että koronakriisillä on ollut vaikutusta 

sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen. Näiden ollessa tärkeitä 

teemoja nykypäivän henkilöstöjohtamisessa, koettiin niiden tutkiminen tärkeäksi ja 

ajankohtaiseksi. Oletusten mukaisesti koronalla on ollut merkittävä vaikutus sisäiseen 

työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen. Tässä tutkimuksessa oli kaksi 

tutkimuskysymystä, joiden avulla selvitettiin, miten korona on vaikuttanut sisäiseen 

työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen. Koronakriisistä johtuvat toimenpiteet 

olivat vaikuttaneet näihin molempiin teemoihin negatiivisesti. Siitä huolimatta 

koronatoimenpiteet olivat johtaneet myös joihinkin positiivisiin asioihin työpaikalla, 

mutta ne olivat yksittäisiä tapauksia, jotka eivät tämän tutkimuksen kannalta nousseet 

merkittäviksi. Tutkimuskysymyksiin vastataan seuraavissa kappaleissa, joissa käydään 

tarkemmin läpi tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä.  

 

5.1.1 Sisäinen työnantajakuva koronakriisin aikaan 

 

Kirjallisuudessa sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat tekijät vaihtelevat hieman 

lähteestä riippuen. Tässä tutkimuksessa on käytetty Barrow’n ja Mosley’n (2005) 

määritelmää siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöllä sisäisen työnantajakuvan 

muodostumiseen. Tämän määritelmän mukaan sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavat 

seuraavat 12 tekijää: ulkoinen maine, sisäinen viestintä, johtoryhmä, arvot ja 

yhteiskuntavastuu, sisäiset mittausjärjestelmät, sisäiset tukipalvelut, rekrytointi ja 

perehdytys, lähiesimiestyö, suorituksen johtaminen, koulutus ja kehittäminen, 

palkitseminen ja tunnustaminen sekä työympäristö. Tutkimuksen empiirisen osion 

mukaan tärkeitä ja merkittäviä tekijöitä työnantajassa kohderyhmälle olivat etenemis- ja 

kehittymismahdollisuudet, työympäristö, työilmapiiri, työyhteisö, vakaus, arvostus, 

kunnioitus ja lähiesimiestyö. Tutkimuksen mukaan sisäisen työnantajakuvan teemaa 

tarkastellessa koronalla on ollut suurin vaikutus erityisesti työympäristöön, sisäiseen 
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viestintään ja lähiesimiestyöhön. Sekä työympäristö että lähiesimiestyö olivat 

kohderyhmälle erittäin tärkeitä tekijöitä työnantajassa alun perinkin. 

 

Työympäristö on Barrow’n & Mosley’n (2005) mukaan merkityksellinen tekijä sisäistä 

työnantajakuvaa rakentaessa. Sen tärkeyteen on kuitenkin herätty vasta lähiaikoina. 

Työympäristön tulisi kuvastaa yrityksen ydinarvoja ja persoonallisuutta. Sillä nähdään 

olevan suuri vaikutus työntekijöihin ja heidän työntekoonsa. (Barrow & Mosley, 2005, 

160.) Korven ym. (2012, 70–71) mukaan myös työilmapiiri vaikuttaa työpaikan 

houkuttelevuuteen. Kannustava ilmapiiri vähentää stressiä ja vaikuttaa positiivisesti 

työnteon tuottavuuteen. Sisäisen työnantajakuvan kannalta yleinen hyvä ilmapiiri on 

erittäin tärkeä, sillä se vaikuttaa sisäisen työnantajakuvan lisäksi myös ulkoiseen 

työnantajakuvaan. (Korpi ym., 2012, 70–71.) Tutkimuksen kohderyhmä piti 

työympäristöä ja työilmapiiriä tärkeinä tekijöinä työnantajassa. Ennen koronaa 

työympäristö oli koettu hyväksi ja siihen on haastateltavien mukaan viime vuosina 

panostettu enemmän. Haastateltavat kehuivat myös työyhteisöään ja kuvailivat tiimien 

yhteishenkeä hyväksi. Koronasta johtuvat muutokset ja toimenpiteet vaikuttivat eniten 

työympäristöön ja sitä kautta myös työilmapiiriin. Etäisyyksillä ja liikkumisen 

rajoittamisella on ollut suuri negatiivinen vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka on 

vähentynyt merkittävästi työpaikalla. Sosiaalisen kanssakäymisen vähentymisellä on 

ollut merkittäviä vaikutuksia tiimin yhteishenkeen, työviihtyvyyteen, työntekijöiden 

välisiin suhteisiin ja osallistumiseen. Etäisyydet, liikkumisen rajoittaminen ja 

maskipakko ovat vaikuttaneet myös työssä jaksamiseen ja työstä irtautumiseen. Nämä 

muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöihin ja työntekoon ovat merkittäviä. 

Työympäristön ja työilmapiirin tulisi luoda positiivista tunnetta ja vaikuttaa positiivisesti 

tuottavuuteen ja työssäjaksamiseen. Tässä tapauksessa näiden tekijöiden positiiviset 

vaikutukset ovat koronasta ja siitä tehtyjen toimenpiteiden vuoksi vaihtuneet 

negatiivisiksi.  

 

Sisäistä viestintää pidetään merkittävänä vaikuttajana siihen, millaiseksi sisäinen 

työnantajakuva muodostuu. Positiivista kuvaa rakentaessa on tärkeää kiinnittää huomiota 

yhtenäisempään ja työntekijälähtöisempään viestintään. Barrow ja Mosley (2005) 

mainitsevat, että sisäisestä viestinnästä tulisi saada palautetta ja sitä tulisi seurata, jotta 

halutut ja tarpeelliset viestit menevät perille. Barrow ja Mosley (2005) myös mainitsevat 

eri toimialueiden ja osastojen eriävästä viestinnästä, joka saattaa esiintyä 
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epäjohdonmukaisena ja ristiriitaisena toimintana. (Barrow & Mosley, 2005, 151–152.) 

Tämä on korostunut kyseisessä yrityksessä koronan aikana. Kohderyhmä ei maininnut 

sisäistä viestintää tärkeänä tekijänä työnantajassa, vaikka sisäinen viestintä on 

kirjallisuuden mukaan tärkeä sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttava tekijä. Siitä 

huolimatta koronasta johtuvat toimenpiteet nostivat sisäisen viestinnän ongelmat vahvasti 

esille. Koronaan liittyvää viestintää on ollut paljon, se on ollut ristiriitaista ja epäselvää. 

Tämä on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita ja hämmennystä työntekijöiden keskuudessa. 

Näistä syistä myös viestinnän sisäistäminen on koettu ongelmaksi. Lisäksi viestintä on 

koettu hyvin pitkälti käskyttämiseksi ja ylhäältä alaspäin tulevaksi, eikä asioista ole ollut 

mahdollisuutta keskustella oman esimiehen kanssa, joka olisi näissä tilanteissa ollut 

toivottavaa. 

 

Barrow’n ja Mosley’n (2005) mukaan lähiesimiestyö on yksi tärkeimmistä sisäiseen 

työnantajakuvaan vaikuttavista tekijöistä. Päivittäisen johtamisen laadulla nähdään 

olevan yhtä tärkeä rooli sisäisen työnantajakuvan muodostamisessa kuin etulinjan 

työntekijöillä ulkoisen brändikokemuksen muodostamisessa. Tässä epäonnistuminen 

nähdään suurena heikkoutena sisäisen työnantajakuvan uskottavuudelle ja kestävyydelle. 

(Barrow & Mosley, 2005, 156–157.) Myös tutkimuksen kohderyhmä piti hyvää 

johtamista ja esimiestyötä tärkeänä asiana työnantajassa. Ennen koronaa ja sen 

toimenpiteitä lähiesimiestyö oli koettu hyväksi. Lähiesimiestä pidettiin helposti 

lähestyttävänä ja luotettavana. Lähiesimiestyö on kärsinyt koronasta johtuvista erinäisistä 

toimenpiteistä. Etenkin esimiehen läsnäolon puutteella sekä viestinnän epäselvyydellä on 

ollut merkittävä negatiivinen vaikutus muun muassa asiakaspalvelun 

ongelmanratkaisutilanteisiin, informaation kulkuun, informaation puutteeseen, 

suorituksen johtamiseen ja palautteen saamiseen. Lisäksi esimiesten viestintään olisi 

kaivattu keskustelevampaa otetta, jonka puuttuminen johti arvostuksen tunteen 

puuttumiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa käsiteltävässä sisäiseen työnantajakuvaan liittyvässä 

kirjallisuudessa ei mainita ihmisten välisiä suhteita tekijänä, joka vaikuttaisi sisäisen 

työnantajakuvan muodostumiseen.  Siitä huolimatta tässä tutkimuksessa esiin nousseiden 

tekijöiden mukaan koronatoimenpiteiden vaikutuksilla ihmissuhteisiin on sitoutumisen 

lisäksi ollut suuri vaikutus myös sisäiseen työnantajakuvaan. Ihmisten väliset suhteet 

korostuvat työympäristön, sisäisen viestinnän ja lähiesimiestyön kohdalla tekijänä, joihin 
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korona on tämän tutkimuksen mukaan vaikuttanut. Tästä johtuen on mielenkiintoista, 

miksi sisäisen työantajakuvan teorioissa ihmisten välisiä suhteita ei mainita siihen 

vaikuttavana tekijänä. Tämä on myös aihe, jota olisi mielekästä lähteä tutkimaan lisää. 

 

Seuraavaan taulukkoon 8 on koottu sisäiseen työnantajakuvaan liittyvät kategoriat, joihin 

koronatoimenpiteet ovat haastattelujen analysoinnin perusteella eniten vaikuttaneet. 

Taulukkoon on eritelty, mitkä toimenpiteet ovat vaikuttaneet mihinkin kategoriaan ja 

mihin asioihin ne ovat johtaneet. 
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Taulukko 8 Koronan vaikutus sisäiseen työnantajakuvaan 

Sisäiseen 

työnantajakuvaan 

vaikuttava tekijä 

Ongelma Mihin vaikuttanut tai 

mitä aiheuttanut? 

Työympäristö ja 

työilmapiiri 

• Tilajärjestelyt 

• Liikkumisen 

rajoittaminen 

työpaikalla 

• Maskipakko 

• Etäkokoukset ja -

palaverit 

• Etätyömahdollisuus 

riskiryhmäläisille 

• Työssä jaksaminen 

• Työviihtyvyys 

• Tiimin yhteishenki 

• Työntekijöiden 

väliset suhteet 

• Osallistuminen 

Sisäinen viestintä • Liika viestintä 

• Epäselvä viestintä 

• Ristiriitainen 

viestintä 

• Ylhäältä alaspäin 

viestiminen 

• Käskyttäminen 

• Ristiriitaisuus 

• Hämmennys 
• Viestinnän 

sisäistäminen 

Lähiesimiestyö • Läsnäolon puute 

• Viestinnän 

epäselvyys 

• Keskustelun puute 

• Ongelmanratkaisu 

• Palautteenanto 

• Suorituksen 

johtaminen 

• Informaation puute 

• Informaation kulku 

• Arvostus 
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5.1.2 Työntekijän sitoutuminen koronakriisin aikaan 

 

Kirjallisuudessa työntekijän sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin löytyy monia eri 

versioita. Tässä tutkimuksessa on käytetty kolmen teorian yhdistelmää, joista kuusi eniten 

esille noussutta tekijää on koottu teoreettiseen viitekehykseen: ihmisten väliset suhteet, 

johtaminen ja esimiestyö, työtehtävien ja työroolien ominaisuudet, organisaatio ja 

työympäristö, yksilön ominaisuudet sekä työn ulkopuolinen elämä. Tutkimuksen 

kohderyhmästä kaikki yhtä lukuun ottamatta kokivat olevansa sitoutuneita kyseiseen 

yritykseen ennen koronaa. Tärkeimpiä sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä 

kohderyhmässä olivat ihmisten väliset suhteet, hyvä tiimi ja ilmapiiri, työn mielekkyys ja 

merkityksellisyys, palkka, johtaminen, arvostus sekä etenemis- ja 

kehittymismahdollisuudet. Tutkimuksen mukaan sitoutumisen teemaan liittyen koronalla 

on ollut suurin vaikutus ihmisten välisiin suhteisiin, työympäristöön sekä johtamiseen ja 

esimiestyöhön.  

 

Ihmisten väliset suhteet korostuvat erittäin tärkeänä tekijänä työntekijän sitoutumiseen 

liittyvässä kirjallisuudessa. Kahnin (1990, 709–713) mukaan suhteiden laadulla sekä 

esimieheen että työkavereihin on suuri vaikutus siihen, miten sitoutuneeksi työntekijä 

itsensä kokee. Positiivisesti sitoutumiseen vaikuttavat suhteet, jotka ovat kannustavia, 

luotettavia, avoimia sekä antavat tukea ja turvallisuuden tunnetta. (Kahn, 1990, 709–713.) 

Sosiaalinen tuki nähdään myös yhtenä tunnetuimmista voimavaroista työn rasitusta 

vastaan (Bakker & Demerouti, 2007, 314; Haines, Hurlbert & Zimmer, 1991; Johnson & 

Hall, 1988). Positiiviset suhteet toisiin työntekijöihin, hyvä ilmapiiri ja hyvä tiimi koettiin 

melkein jokaisen haastateltavan kohdalla tärkeimpinä sitoutumiseen vaikuttavina 

tekijöinä. Haastateltavat myös kehuivat työyhteisöään ja kuvailivat tiimien yhteishenkeä 

hyväksi. Koronatoimenpiteillä on ollut merkittävä vaikutus sosiaaliseen 

kanssakäymiseen työpaikalla. Etäisyys- ja liikkumisrajoitukset ovat vähentäneet 

kontakteja toisiin henkilöihin merkittävästi. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti tiimin 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen, osallistumiseen, yhteishenkeen ja sen luomiseen. Näiden 

asioiden ylläpitäminen ja edistäminen ei ole onnistunut korona-aikana samalla tavalla 

kuin aikaisemmin, rajoituksista johtuen. Lisäksi kaiken ”ylimääräisen kivan” pois 

jääminen on vaikuttanut negatiivisesti motivaatioon ja sitä kautta sitoutumiseen. Tämä 

johtuu pitkälti siitä, että etäkanavien välityksellä ei ole mahdollista luoda samanlaista 

yhteyttä kuin fyysisissä kontakteissa. Koronan negatiivinen vaikutus ihmisten välisiin 
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suhteisiin työpaikalla on selkeästi merkittävin tekijä, joka on vaikuttanut työntekijöiden 

sitoutumisen tunteeseen. 

 

Työympäristö on tärkeä sitoutumiseen vaikuttava tekijä. Ranan ym. (2014) mukaan 

tukea antava työpaikan ilmapiiri sekä työpaikan fyysiset resurssit antavat voimavaroja 

työhön ja motivoivat työntekijöitä. Myös tutkimuksen kohderyhmä piti työympäristöä ja 

työilmapiiriä tärkeinä sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Niin kuin aiemmin on 

mainittu, ennen koronaa haastateltavat olivat kokeneet työympäristön hyväksi ja siihen 

oli haastateltavien mukaan viime vuosina panostettu enemmän. Haastateltavat kehuivat 

myös työyhteisöään ja kuvailivat tiimien yhteishenkeä hyväksi. Koronasta johtuvat 

toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi työympäristöön ja työilmapiiriin. Etäisyys- 

ja liikkumisrajoitteet toimivat suurena ongelman aiheuttajana myös sitoutumisen 

teemassa. Kyseiset rajoitteet ovat johtaneet tiimin yhteishengen hiipumiseen sekä 

heikentäneet työntekijöiden välisiä suhteita ja osallistumista. Monet työpaikan 

mukavuuteen vaikuttavat tekijät nousivat ongelmallisiksi. Esimerkiksi maskipakko oli 

yksi suurimmista sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Maskin jatkuva käyttö vähentää 

jaksamista ja vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon tulla työpaikalle. Lisäksi 

etätyömahdollisuuden puuttuminen muille kuin riskiryhmäläisille aiheutti ihmetystä, tällä 

on ollut vaikutusta siihen, miten arvostetuksi työntekijät itsensä kokevat. 

 

Johtamisella ja esimiehen käyttäytymisellä on myös suuri rooli sitoutumisessa. 

Johtamisen tulisi olla kannustavaa, joustavaa ja johdonmukaista. Lisäksi työntekijöihin 

pitäisi pystyä luottamaan, antaa päätäntävaltaa ja asettaa selkeät tavoitteet. (Kahn, 1990, 

708–713.) Kohderyhmä piti johtamista tärkeänä sitoutumiseen vaikuttavana tekijänä. 

Ennen koronaa lähiesimiestyö oli koettu hyväksi ja lämpimäksi, mutta ylempää tuleva 

johtaminen puolestaan hieman kylmäksi ja jäykäksi. Johtaminen ja esimiehen 

käyttäytyminen on paljolti yhteydessä myös muihin sitoutumisen tekijöihin. Esimiehen 

fyysisen läsnäolon puute vaikutti siihen, miten työntekijät kokivat, että esimies näki 

heidän työtilanteensa ja erilaiset asiakastapaukset. Lisäksi koronanaikana johtaminen on 

koettu käskyttämiseksi ja hyvin yksipuoliseksi. Tämä on johtanut siihen, että työntekijät 

kokevat, ettei heitä arvosteta tai kuunnella eikä heidän mielipiteitänsä oteta huomioon. 

Tämä on vaikuttanut haluun työskennellä kyseisessä työpaikassa. Koska johtaminen ja 

esimiestyö ovat myös merkittävässä roolissa rakentamassa työntekijän sitoutumista, ovat 

koronasta johtuvat toimenpiteet saaneet aikaan suuren negatiivisen vaikutuksen myös 
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tässä kategoriassa. Seuraavaan taulukkoon 9 on koottu työntekijän sitoutumiseen liittyvät 

kategoriat, joihin koronatoimenpiteet ovat haastattelujen analysoinnin perusteella eniten 

vaikuttaneet. Samalla tavoin kuin sisäisen työnantajakuvan teeman yhteydessä, 

taulukkoon on eritelty, mitkä koronatoimenpiteet ovat vaikuttaneet mihinkin 

sitoutumisen kategoriaan ja mihin asioihin ne ovat puolestaan johtaneet. 
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Taulukko 9 Koronan vaikutus työntekijän sitoutumiseen 

Sitoutumiseen 
vaikuttava tekijä 

Ongelma Mihin vaikuttanut? 

Ihmisten väliset suhteet • Tiimien 

hajauttaminen 

• Etäisyyksien 

pitäminen 

• Liikkumisen 

rajoittaminen 

työpaikalla 

• Etäkokoukset ja -

tapaamiset 

• Yhteenkuuluvuuden 

tunne 

• Yhteishenki ja sen 

luominen 

• Työntekijöiden 

väliset suhteet 

• Osallistuminen 

• Motivaatio 

Työympäristö • Tilajärjestelyt 

• Liikkumisen 

rajoittaminen 

työpaikalla 

• Maskipakko 

• Etätyömahdollisuus 

riskiryhmäläisille 

• Työssä jaksaminen 

• Motivaatio 

• Arvostuksen tunne 

Johtaminen ja 
esimiestyö 

• Läsnäolon puute 

• Käskyttäminen 

• Keskustelun puute 

• Kokonaisuuden 

ymmärtäminen 

• Arvostus 

• Halu työskennellä 

kyseisessä 

työtehtävässä 

• Kylmä johtaminen 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että koronakriisillä on ollut merkittävä negatiivinen 

vaikutus sekä sisäiseen työnantajakuvaan että työntekijän sitoutumiseen. COVID-19 -

pandemia aiheutti monia muutoksia työelämässä ympäri maailmaa, joten alkuperäisten 

oletusten mukaisesti, sillä oli vaikutus myös näihin henkilöstöjohtamisen teemoihin.  
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5.2 Yhteenveto 
 
Tutkimuksen mukaan koronalla on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus sekä sisäiseen 

työnantajakuvaan että työntekijöiden sitoutumiseen. Sisäisessä työnantajakuvassa 

koronasta johtuvien toimenpiteiden negatiiviset vaikutukset kohdistuivat erityisesti 

työympäristöön, sisäiseen viestintään ja lähiesimiestyöhön. Muutokset työympäristössä 

vaikuttivat negatiivisesti työssä jaksamiseen, työviihtyvyyteen sekä ihmisten väliseen 

toimintaan ja ihmisten välisiin suhteisiin. Sisäisen viestinnän vaikutukset näkyivät 

lähinnä työntekijöiden tunteissa, joita olivat ristiriitaisuus, hämmennys ja epävarmuus 

viestinnän sisäistämisestä. Lähiesimiestyön ongelmat puolestaan johtivat puutteisiin 

esimerkiksi ongelmanratkaisussa, palautteenannossa, suorituksen johtamisessa, 

informaation kulkemisessa ja arvostuksessa. 

 

Työntekijän sitoutumisen teemassa koronasta johtuvat negatiiviset vaikutukset 

kohdistuivat erityisesti ihmisten välisiin suhteisiin, työympäristöön sekä johtamiseen ja 

esimiestyöhön. Työntekijän sitoutumisen osalta negatiiviset vaikutukset ihmisten välisiin 

suhteisiin korostuivat vielä enemmän kuin sisäisen työnantajakuvan kohdalla. 

Negatiiviset muutokset ihmisten välisissä suhteissa johtivat puutteisiin 

yhteenkuuluvuuden tunteessa, yhteishengessä ja sen luomisessa, työntekijöiden välisissä 

suhteissa, osallistumisessa sekä motivaatiossa. Työympäristön osalta koronan 

vaikutukset kohdistuivat negatiivisesti työssä jaksamiseen, motivaatioon ja arvostetuksi 

tunteen tuntemiseen. Johtamisen ja esimiestyön kohdalla puolestaan korostui puutteita 

kokonaisuuden ymmärtämisessä ja arvostuksessa. Lisäksi kylmä johtaminen oli 

lisääntynyt ja halu työskennellä omassa työtehtävässä osittain vähentynyt.  

 

Molempien teemojen kohdalla negatiiviset muutokset ja niistä syntyneet ongelmat ovat 

johtaneet puutteisiin ihmisten välisissä suhteissa. Molempien teemojen kaikissa 

kategorioissa ihmisten väliset suhteet korostuvat negatiivisten muutosten vuoksi, johon 

ovat suurimmalta osalta vaikuttaneet etäisyydet, liikkumisen tiukka rajoittaminen sekä 

etäkokoukset ja etätapaamiset. Ihmisten väliset suhteet korostuivat tärkeänä tekijänä 

haastateltaville myös ennen koronakriisiä, joka korostaa sen merkitystä.  

 

Tutkimuksen tuloksista kriittisimpiä tekijöitä ovat työympäristö, ihmisten väliset suhteet 

sekä johtaminen ja esimiestyö. Nämä olivat tekijöitä, jotka haastateltavat näkivät tärkeinä 
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sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen sekä vaikuttavina että 

rakentavina tekijöinä jo ennen koronakriisiä ja sen toimenpiteitä. Näin ollen nämä ovat 

myös tekijöitä, joihin organisaatioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota säilyttääkseen 

positiivisen sisäisen työnantajakuvan ja sitoutuneet työntekijät, jotka puolestaan voivat 

luoda organisaatiolle kilpailuetua.  

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Kuten tutkimuksen alussa kerrottiin, sisäinen työnantajakuva ja työntekijän sitoutuminen 

ovat laajalti tutkittuja käsitteitä, mutta näiden käsitteiden tutkimus tässä kontekstissa on 

melko uutta. Aiempaa tutkimusta koronan vaikutuksista sisäiseen työnantajakuvaan ja 

työntekijän sitoutumiseen ei juurikaan ole löytynyt, johtuen varmasti siitä, että ilmiö on 

melko tuore.  

 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty ainoastaan tutkimaan yhden organisaation ja kahden 

tiimin kokemuksia kyseisestä aiheesta, joten kohderyhmä oli hyvin rajattu. Tästä johtuen 

tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jäi huomattava määrä tutkittavaa jatkotutkimuksia 

ajatellen. Laajemmalla otannalla esimerkiksi eri yrityksistä olisi mahdollista saada vielä 

parempi ymmärrys koronan vaikutuksista näihin kahteen henkilöstöjohtamisen teemaan. 

Tutkimus myös eri toimialan yrityksille voisi olla mielenkiintoinen, sillä korona on 

vaikuttanut eri tavoin eri toimialoihin.  

 

Mielenkiintoisena ja tärkeänä tutkimuksen kohteena nähdään myös tutkimus näistä 

aiheista koronakriisin mentyä ohi. Mielenkiintoista olisi tutkia esimerkiksi miltä sisäinen 

työnantajakuva ja työntekijän sitoutuminen tämän jälkeen näyttää sekä onko 

mahdollisesti palattu takaisin samaan tilaan, joka oli ennen koronaa vai onko jokin 

muuttunut. 

 

Lisäksi tässä tutkimuksessa on keskitytty ainoastaan työntekijöiden näkökulmiin ja 

kokemuksiin. Sisäisen työnantajakuvan ja työntekijän sitoutumisen luomisen prosessien 

osallisina ovat sekä yritys että työntekijät. Tästä johtuen olisi mielenkiintoista tutkia 

aihetta myös organisaation näkökulmasta. Näin ollen voitaisiin keskittyä tarkemmin 

siihen, minkälaisia muutoksia korona on organisaation näkökulmasta saanut aikaiseksi. 
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Mielekästä olisi myös vertailla työntekijöiden näkökulman ja organisaation näkökulman 

tuloksia. 

 

Lopuksi haluaisin nostaa esille ihmissuhteiden tärkeyden myös sisäisen työnantajakuvan 

teemassa. Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen sisäiseen työnantajakuvaan liittyvissä 

teorioissa ei ole mainittu ihmisten välisiä suhteita sisäiseen työnantajakuvaan 

vaikuttavana tekijänä. Ihmisten väliset suhteet nousivat kuitenkin merkittävästi esille 

haastatteluita analysoidessa. Tämän vuoksi olisi mielestäni tärkeää tutkia syvemmin, 

ovatko ihmisten väliset suhteet sitoutumisen lisäksi merkittävä tekijä myös sisäisen 

työnantajakuvan rakentamisessa. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1 

 

Esitietolomake käsitteistä haastateltaville 

 
Tutkielman aihe: Ulkoisen kriisin vaikutus sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden 

sitoutumiseen - Case: COVID-19 

 

Sisäisellä työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä, miten organisaation työntekijät näkevät 

ja kokevat organisaation työnantajana. Seuraavaan taulukkoon on koottu tekijöitä, jotka 

vaikuttavat sisäisen työnantajakuvan muodostumiseen: 

 

Rekrytointi ja perehdytys 

Lähiesimiestyö 

Suorituksen johtaminen (esim. palautteen anto ja saaminen) 

Koulutus ja kehittäminen 

Palkitseminen ja tunnustuksen saaminen 

Työympäristö 

Sisäiset tukipalvelut (esim. sisäinen neuvonta ja HR) 

Sisäiset mittausjärjestelmät (esim. yrityksen työntekijöille tehdyt kyselyt ja 

tutkimukset) 

Arvot ja yhteiskuntavastuu 

Johtoryhmä 

Sisäinen viestintä (esim. koko organisaatiolle lähetettävät sähköpostit, kokoukset, 

ym.) 

Ulkoinen maine 

 
Työntekijän sitoutuminen on positiivinen ja toivottava työhön liittyvä tila työntekijällä. 

Sitoutunut työntekijä on läsnä työtä suorittaessa, kokee positiivisia tunteita ja 

merkityksellisiä yhteyksiä toisiin organisaation jäseniin. Sitoutuminen merkitsee 

osallistumista, sitoutuneisuutta, intohimoa, keskittynyttä työskentelyä ja energisyyttä 
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työtä tehdessään. Seuraavaan taulukkoon on koottu tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän 

sitoutumiseen: 

 

Ihmisten väliset suhteet (esimerkiksi. suhde esimieheen ja työkavereihin) 

Johtaminen ja esimies 

Työtehtävien ja työroolien ominaisuudet 

Organisaatio (esim. organisaation kehitys ja urakehitys) ja työympäristö  

Yksilön ominaisuudet (esim. optimistisuus ja itsevarmuus) 

Työn ulkopuolinen elämä 
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LIITE 2 

 
Haastattelukysymykset 
 

Teema 1: Sisäinen työnantajakuva 
1. Mitkä tekijät saivat sinut valitsemaan kyseisen yrityksen työnantajaksi? 

2. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä työnantajassa? 

3. Minkälainen kuva sinulla oli kyseisestä yrityksestä työnantajana ennen koronaa? 

4. Vaikuttiko koronasta johtuvat toimenpiteet kuvaan yrityksestä työnantajana?  

5. Mitkä toimenpiteet vaikuttivat? 

6. Mihin asioihin sisäisessä työnantajakuvassa nämä toimenpiteet vaikuttivat? 

 

 

Teema 2: Työntekijän sitoutuminen 
1. Mitkä tekijät saavat sinut sitoutumaan? 

2. Koitko olevasi sitoutunut kyseiseen yritykseen ennen koronaa? 

3. Vaikuttiko koronasta johtuvat toimenpiteet työpaikalla sitoutumiseesi? 

4. Mitkä toimenpiteet vaikuttivat? 

5. Mihin asioihin nämä toimenpiteet sitoutumisessa vaikuttivat?  
 
   


